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GUNDELIK SiYASi iifA B FA 

Dün Mersinliler 
Japonyanın Sulh Şartları 
Çin ile mücadeleye girişlik 

lel'İ güııdenberi Japon de\:teL a 
dnmlnt·ınııı ikide bir lekrıır el 
tikleri söz şudur : 

c Japonya Çini parçalamak 
istemiyor. Çinin mülki temam 
lı~ı Japon harici siyasetinin esas 
Jı bir umdesidir. Japonya Çin 
ile teşriki mesai etmek i~tiyor. 

O kadar . ,, 
cTeşriki mesai>çok müphem 

ve elusliki bir tabird ir Bir dev 
Jet başka bir devlelle meseıa 

sulhu korumak için teşriki mc 
sai eder ki, lıu, lıir insanlık bor 
cudur. Hazen teşriki mesai ede 
ceQ'im diye bir devlet, diğer dev 
leli himayesi altına alır ,Japon 
yanın cTeşriki mesai> tabiri ar 
kasına bazı maksnllıır gizlediği 
şüphesizdi, Fakat bunlarııı ölçü 
sü ue idi'? Çok mübalağalı değil 
se, bunların kabul edilerek, beş 
aydan beri devam eden muhare 
beye nihayet verilmeHİ!ıa taraf 
tar olan Cinliler vardı, 

.Japon başvekili nihayet lıak 
layı a~zıııdan çıkarmıştır:Alman 
sefiri vasılasiyle Çan - Kay -
Şek'e tebliğ edilen sulh şartları 
na bakılacak olursa, Japonya, 
hakikaten, Çini parçalamak iste 
miyor, Temamer. olnrak yutmak 
niyetindedir, .Jnponyaııın sulh 
eartları altı maaaeye ıı7 ... ı.ronr: 

1- .Japonya, şimendifer vo 
gümrükler dahil olduğu halde 
Çiıı'in bilumum varidatından is 
tifode ede<'ck, 

2 - Qin hükumeti, komüniz 
me karşı yapılan pakta iltihak 
edecek, 

3 - Japonlnrnı Çıııde daimi 
surollo garnizonları bulunacak, 

4- ,Juponlarııı Çindo gBste 
rt1cekleri mıntakalur silahtan tec 
rit edilecek, 

5 - Mongolistanda mustnkil 
bir hükılmcı kurulacak, 

6 - Çin harp masraflarını 

ödiyecek, 
İşte ,Juponyanın c teşriki 

mesai> tabiri arkasına gizledigi 
maksatlar, 

Çan Kay Şok, Japonyayr, 
en kahir l>ir Çin mağlubiyetinin 
bile temin edemiyt-ceği bu şart 

ları dPı hnl ı cıldetm şur. Bııuıen 

aleyh geçen ağusto ta buşlıyan 

ilansız harp devam ediyor, Fa 
kal ırnllı şartlarının bu aralık 
ileri sürülmesinde dikkat edile 
Nık lıir kaç nokln vnrclır, 

1 Ev\l~I!\ ,J ıpoııyn, lıugüııe 
k11dar, Çııı'ııı dız üslü yalvara 
rnk sulh ıalehiııde bulunmasın 

da ısrar ederken, ansızın Alman 
yanın tevıııısutunu kabul etmesi 

2- Nnnking'in sukutundan 
sonra Çan Kay Şek'i arlık Çinin 
mümessili olarak tanınmıyacağı 
m bıldirirken fe Pekin'de bir 
cQin hükumeti> kurmuş iken, 
sulh tekliflerini bu kumandana 
yapmış olması, 

Çin'm mukavemeti karşısın 
da .Japon askeri kuvvetinin Aciz 
kaldığı aslA iddia edilemez, .Ta 
ponya lıu gün dünyanın en kuv 
vetli askeri devletidir, Japonlar 
bu Uzakşark mücadelesi için 
Yirmi senedenberi hazırlanmak 
tadırlar, Binaenaleyh Çini maA' 
lup, halt! icabederse, her tara 
fım işgal etmeğe muktedir olduk 
ları şüphesizdir, Fakat Japonya 
Uzakıarktaki hedeflerioş vaqr 

ken mümkün oldugu kader az 
maddi fedakt\rlıkta bulunmak 
ister, Sonra karşılııştıgı düşman 
lar yalrıız Çııı dı>ğ i ldir, Şimuldo 
Sovyet Rusya \nrdır,Jcıpoıı}anın 
Çine cluha d~rin batmasını U· 
zaklan hekliyen İngiltere vardır 
Hnıttl duha uzakta olmakla be 
rabcr, Japoııynuın muvaffakiyet 
sizligiııi temennide lııgilteredrn 
geri kalmayan Amerika v~rdı:· 
Japonya, !Jütün askeri vasıt·ı la 
rıııı çini feth \'e i~gal etmeğo 
tahsis eltigi lıir sırada bu üç 
devletten lJiriııiıı \'Cya birkaçının 
tnarruıa geçmesinden korkmak 
taclır, .Japonyanın Uzakşark ' a 
:iaha çok yıpranması Alman} a 
nın da işine elvermedittinden 
ve .Jııponytt zayıfl11dıkçn, Sovyet 
Rusynda o niı:;lıı · tte kııvvetlenece· 
ğlnden, Alman bakameli Jııponya 
ile Çin arasında tııvassulta bulun· 
mak \'azitesinl üzerine ıılmıştır. 
Japonya tarııfındao tek lir ed.Ien 
şartların pek ağır olduğıına şap 
he yoksa dıı Jııpun a~knlerinin 
nazarıoda bunlar, büyOk bir kon· 
seslyoodur. Japon askerleri. uzun 
bir muharebeye girişmPğe lüzum 
kalmıtksızın, bir ikl ağır darbe 
ile Çin hükOmetlnio Japonyaya 
teslim olacuğını saomışlardı. As· 
keri 1 nrekatın mahiyetine bakı· 
ııH:uı. ,..\_ ..... Q Cini istila gibi bir 
mHksaddım ziyade Çınım:ı ıu ..... _ 

nevlyntlıırım bozmak gayesini is 
llhchıf ettiği nnlıışılır. Bir gUn 
Ştmghay ıılınır, erte~i gan Nankin 
şimdi de Kunton istilAya uğrar. 

lnglltere ve Amerikadan yardım 
gPlemtyec ğinl Çinlilere ıtolutmak 
için bıı devyl tlerin lınliya:tlı ının· 
htk11larına ve harb gemilerine te
cuvOz cdlllr Kalabalık şehirl<-r 

Uzerlne bombıı ıttılır. 

Fukut lı 1ırbden ziytıde tedhiş 

h ırekeline tıenzlyen bu tabiye 
Çinin mukavemetini kıramamıştır. 
Şimali Çini kaybeden Çttn Kay· 
Şek, cenuba çekilmiş Hükumet 
merkezi işgal edilince garba doğ 
ru giderek ,Jııpoolnrı oraya devet 
etmiştir. Uzun, masatlı ve yıpra· 

tıcı bir harb ile karşılaşan Jtlpoo 

ya, sıılh teklifinde bulunmaya 
kıırar vermiştir. Bu teklifin red
dedilmesi, Jttponya için harbe 
devttm etmekten başka tbkip e· 
dilecek bir yol bırakmıyor. Bl· 
naenıtleyh ht'lll Çlol~ karşı hare · 
kl\l, hl'mde Çinin tl•slını olmasına 
engt>l olıın devletlere karşı teca 

vozler devum edecektir. Şu noktH 
dıılma hatırda tutulmalıdır ki Ja· 

ponyıı, Çinto mukavemet!nden 
dolnyı, çan Kay-Şek kadar Oçan 
cU devletleri" mesut addetmekte 
dir. Jepon hOktlm~tinln yılbaşı 
beyaumımesindeki bu fıkra çok 
manidardır: 

•JaponyH, çın J 6 pon aulıtşma 
sına mani olan blltun gUçlüklni 
yıkacaktır. E.;asen UçUncU devlet 
ıerln mUdabalenl olmasaydı, uzak 
şıtrkta sulh, şimdiye kadar çoktan 
temin edilmiş olurdu ,, 

Uzak şarkta sulhun teminine 
engel olan zavt-llı Çin ve OçOocD 
devletler; Buna istihza mı, mu· 
galata mı demeli; pek kestireml· 

Ank•r• (Ulu•) 
yoruı. 

A.· Ş. Esmer 

.. . -----
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GAZETESi 
Sayısı 5 Kurue 

Telefon No. 82 ~ı-mı 

kurtuluş bayramını büyük 
tezahüratla kutladllar 

Havanın yağmurlu olmasına rağmen bin
lerce yurtdaş törene iştirak etti 

Gece Halkevi Müsamere salonunda bir temsil verildi 
Güzel Morsin dün neşeli gün 

!erinden birini daha yaşadı. 
5 İkinci kanun Qukurovanın 

Kurtuluş yıldönümüdür. Bugün 
bütün Çukuro\•alıların bayramı 

dır. 

Dün şehir baştan başn bar 
raklarln süslenmişti. Hava yağ· 
murtu ve soğuk olmn~ıııa rağ

men binlcrco halk daha vaktın 

dan evvol Cumhuriyet meydanı 

nı doldurmuşlardı. Saat dokuz 
buçukta, asker, jandarma, polis 
ve okullular kendilerine tahsis 
edilou yerlerde mevki almışlar· 

dı. Tam sant oııdn Belediyeden 

O. FI. Partisi 
Grup topltJntısı 
Ankara 5 (Radyo) -Cumhu 

riyot Halk Partisi Grubu dün 
öğleden sonra toplanmıştJJ', Bu 
toplantıda petrol ve benzin fiat· 
!arı hakkında sorulan bir sualEı 
İktisat Vekili cevap vermiştir. 

Yeni sone münasebetile Baş 
vııkij CelAI Bayar ve Hnrioi>'o 
veıcı ı 10

···- - • " • l ar·ıc -• ·· ~ rıuı ı. · 
memleketlerle olan siyası muıııı 
sebatımızı izah etmişlerdir. 

Zongul~ak-Ankara ~attı 
Çalışmalara devam 

ediliyor 
Çankırı, - Zong ıldak - An· 

kara hallında her gün 16 mar• 
şandiz katarı işliyor, ve hepsi 
de kömür taşıyor. Lokomotif le-
min edildiği takdirde bu balla 
günde 40 katarın gideceği söyle 
niyor. 

Katarların çoğalması karşı· 
sında kazalar da artmıştır, Ge· 
çenlerde Zongulrlııkta bir makas 
çının eli ve ayağı ezilmiştir. Bir 
kaç gün evtel de Sınucak istas 
yonuııdıı, tren ınemurlarınclan 
bırinirı 8 yaşındaki çocuğunun 
sol nyıığı trenin ahında ezilmiş
tir. Katarda ecza dolabı olmadığı 
için müşkülat çekilmişlir. Kaza· 
zade çocuk buraya getirilip has· 
laueye yatırılmıştır. 

f rans1Z Bütçesi 
Varidat 54 masraf 

milyar 50 
Paris, (A.A.)- Ayan meclisi 

bütçeyi dördüncü okunmasını 
müteakib 20 reye karşı 276 rey · 
le kaba! etmiştir. Müteakiben 
mebusan meclisi, beşinci okun· 
mada Ayanın tAdiliitırıı kabul et 
mek suretile 1938 bütçesini 63 
reye karşı 572 reyle kati olarak 
kabul etmietir. Bütçe. ye varidati 
yuvarlak hesap, 54 milyar, 776 
milyon. masar:f is~ ~O milyar 
739 milyondur. Meclısın kapan· 
mAsına müteallik olan kararna
me her iki mecliste ok?ı_ım.uştur. 

' Meclis önümüzdekı ıçt:maını 
11 ikinci kQ.ounda akdedecektir. 

çalınan iearot düdüğü ile mera 
sime başlandı ve bütün falırika 
larla denizde bulunan vapurlar 
düdük çalarak halka bayramı 
ilan ettiler. 

Törene llalkevi bandosu İs· 
tiklal marşile başlandı bundan 
sonra cando kurtuluş marşını 
çaldı. Biliihare hazırlanan kür· 
süye Hakkı Deniz çıkarak ha· 
zırladığı nutkunu okudu bu nu 
ıukta Çukurova Kurtuluş savn 
şıııın şanlı salıHelerinden bir 
kısmı yazılmıştı. Alkışlarla sona 
eren nutuktan sonra Akşam To 
cim okulundan Has'.ln Sümen 

~e Orta okuldan Bayan Fatma 
birer güzol şiir okudular. Vali 
~e Alay komutanı tarafından 
aekcr gözden geçirildi. Resmi 
geçit yapıldıktan sonra törene 
son Mrildi. 

Bayram manasebetile Ulıı 
önder AhıtOrke, Başvekil Celtıl 
Bayımt, Dahiliye veklli ŞOkı U Ka 
yııye Müşir Fevzi Çııkmıığıı tazim 
telgrafları çekilerek Mersinlilerin 
tazim ve şllkranları bildiri! 11. 

BugllnUn şerefine akşam Hd 
kevl 'l'emsil kolu tııratından mu· 
samere salonunda bir de piy< s 
verll<!i. 

Lekeli huma ile 
mücadele 

Va1ilere bir tamim 
limat verildi 

ile ta· 

Lekelihumma hastnlı~ına \ 
ı.ı.•u ,.. •·--•-l•lhn ~<>rüldü4ü yer• 
!erde sıhat teşkilfıtıncn mucadolo 
yapılmaktadır. Bununla beraber 
yurdun nıuhlelif yerlerinde has
talığın müııforid \'akalar.halindo 
tekerrür etmekle olduğu göz ö· 
nüne getirilerek bazı köylerde 
umumi bir şekilde mücadele ya 
pılması kararlaştırılmıştır. 

Lekelihumma hastalığının 

önüno geçilmek için olduğu gibi 
temizlik bakımından da lüzumlu 
ve faydalı görülen bu mücadele 
için taliliklere bir tamim ile lii· 
zımgelerı talimat ~erilmiştir. 

Verilen talimatta mücadele 
yapılacak köyler içiıı birer buğu 
sandığı ve yıkanma yeri temini 

1 lüzumu bildirilmiş \•e tedarik o· 
dilecek buğu sandıkları ile yı-

Romanya Krah 
bir s6ylevde bulandu 

Bükreş, (A.A.) - Kral Ca· 
rol, Yelialıl Mihail, Başvekil Go· 
ga, diğer bütün nazırlar ve y~k
sek devlot memurları huzurıle, 

yeni yıl münaselıetile, Romanya 
baş metropoliti tarafından bir 
ruhsni i\yin icra olunmuş te halk 
kiliseye gidiş ve dönüşte kralı 
şiddetle alkışlamıştır. 

Kral, öğle üzeri sarayın lahl 
salonunda Başvekil ve bülün na 
ıırları kabul etmiştir. Başvekil 
n. Goga, yoni sene için krala 
tebrikte bulunmuş ve tahta olan 
derin bağlılığını bildirmiştir. 

Kral, verdiği cevapta lemen· 
nilere teşekkür cUikten sonra 
demiştir ki; 

"- llükiimctimin doğru bir 
hat üzerinde zamanımızın umu· 
mi zihniyetine doğru hareket et 

(Sonu ikincide) 

kanma yerıerrnm ..,, .... 
gönderildiA'i gilıi bunların tada 
rikiuo imkan gürüleıniyen yerleı· 
de tntliık edilocek basit mücade· 
le usullerı ve mücadelede lakib 
olunacak yollar hakkında lüzu
mu kadnr ınnlumat verilmiştir. 

lluıılardnn başkn iıalkı temizliğe 
alıştırmak için köylülerin anlıya 
bilecekleri şekilde yazılmış öğüd 
uümuneE-i gönderilerek köylüle
re dağıtılması da lemin edilmiş 
lir. 

Sıhat Bııkanlığı valiliklere 
birer tamim ile mücadele işi için 
tortilı otliği cod\'elleri do göndel' 
miştir. Bu cedvellerle mücadele 
mesaisi muntnzam bir surotlo 
Bakanlığa bildirilecek \'e ayrıca 
raporlarla bu işler hakkında ot· 
ruflı nıalümal verilecektir. 

Romanya llariciye 
nazırının beyanatı 

llükreş 5 (Radyo) Hariciye 
Nazırı gaıutecilore Ronıanyanı.ı 

siyaseti hariciyesi hakkında be 
yanalla bulunmuş, ev\'elce yap 
lan muahedelerin tanıııacağıııı 

ve Balkan Aı1tantı ile olan mua 
hedelero de sndık kalınacağını 
bildirmiştir. 

T arsusta Kurtuluş ~ajramı 
Büyük törenle kut

landı 
Tarsus (Hususi)- Tarsulil:l!l 

kurtuluş bayramı dün burad:ı 

kesif bir halk kütlesi tarafından 
büyük törenle kutlünmıştır. Ila· 
vanın yağmurlu ve soguk olma 
sına rağmen binlerce yurtdaş 
merasime iştirak etmiştir. Halk 
se\·iııç içiııdectir. Büyüklorimizo 
bu münasebetle mütedddid . ta· 
ıim telgrafları çekilmiştir, 

• 
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Halkevinde 
Konferans 

(YARIM DELiLER) 

/EHİ~ ' HABERLEQ.I 
ı_o_üny_a~_a N_eıe_r o_luy_or ? __ I 
Baştau çıkan köpek 

-3-
Buulnrııı kifayesizlikleriuden 

akıl hastalığı do~abı lir. Meseld 
derkı nğde dediğimiz biz ifraz 
nir yapma1.sa şahıs abdal olur. 
Bogda çok çalışırsa o znman şa 
lııs sinirli, seriyüttcnssür, atak 
olur. 

Halbuki deı kı ağdeııin if· 
razı aynı tesiri kalp üzeriıırlede 
yapnr. Yani derki gudde ifrazı 

çok olduğu zaman kalp fazla 
çarpar. ..ı\z olduğu zaman da 
bilftkis bati olur. 

Jlemek ki dinıoğ hücresi de 
kalp hücresi gibi kinıye\İ ve 
ha} ali biı· tnkım mevuddın tesi
ri alLıııdadır. Diğer taraftan sap 
s1tğlaın bir adam tifoya yakalan 
dıl{ı zımınn \"e yahut diğer çok 
ateşli bir hastulıkta hezeyana 
başlayor. Şahrn evvelce deli ol
nrndığıtın glire bu ateşli hasta· 
lığın toksinleri yani 1.0hirlileri 
tahtı te~iriııde dimağ hiicre!eri 
arasındukı ahen k \'e iııtizam 

kaylıolııyor. Bu eksel'iya murnk 
kal oluyor. Daznn du asıl hasta 
!ık geçtiği halde akıl lın~talığı 

baki kalıyor. Yııni bu ııııkruplu 
hastalık kalp adalesini, mideyi 
bnğırsağ'ı, karaciğeri nasıl hırpa 

lamak ise cliınağı da öylece hır · 

palnmıştıl'. O lıalde karaciğerin 

hırpalaıımıısıııdan ıı:ısıl karaci· 
ğer kirayesizl iğ i denilen hasta· 
lık tablosu teke\'\'Ün edirnrs 
dimağın da hırpalaıın· asından 

rJb~j .tln'lf~V'Jh' ecııyor: 

Sayııı dinleyicilerim, mukad 
demeyi çok uzandığımı zanııedi 

yorum. Fakat asıl movzuumu· 
zun iyi aulaşılauilmesi için bu· 
ııa ihtiyaç vardı. Şimdi akıl has 
talıkları dimağ hücreleri vınnifi 

nin müııfordon veya müştereken 
haleldar olması ,olduğuna göre 
bu haleldar oluşun drrecesine 
göre de deliliğin dereceleri ola
caktır. Eğer, eli kolu bağlanma· 
ya mecbur edecek derccAde ise 
tam deli, duha hafif şekilde ise 
yarım deli diyoruz. 

Yarım deliler halk arasında 
serbest yaşadıkları gibi etrafla· 
rına zarar vermek itibariyle asıl 
delilerden berbattır. Bunlar gün 
delik iş ve güçlerini yapan fa
kat bazı efal ve hareketleri iti· 
bariyle normal sayılamayacak 
olan insanlardır. Bunları taba
beti ruhiye marazi konsitosfdi 
ve psikopati diye isimlerle anı· 

yor. 
Halbuki bizim memlel.ette 

manyak tiptekilere akıllı deli 
mauev vo aptallara evliya denir. 

Psikopatlar yahut yarım de 
liler insanların normallerine ha 
kim olacak kadar ileri ~iderler. 
Sokrat ,Jül Sezar, Büyük Frede
rik ve Vilson birer yarım deli· 
dım başka Lir şey değildir. Ci· 
han imparatorluğu kuı mak iste 
yeıı Xapolyon sadece ıencirsiz 1 
bir yarım deli idi. Her çeyrek 
saatte uir kuruıı~ Napolyoıı nam 
ve hHsabınu ta\•uk kızartması 
konurmuş Fakat Xapolyonun 
kafasının işleo•esi için ağzıııı 
yaka yaka tavuk kızartması ye
mesi ltizıın imiş. 

Akıl kifayeısi?liı!°i ve veladi 
veya kesbi olur. \'eladi olanlar 
dimağ ııeşriııdekı hücrelerin ek· 
sik olmasındandır ki aptallık 

HalKevi Gösteril kolu 
diyenlere talıloru doğurur. Eğer 
ııeşir dimağ hücreleri soııradan 

harap olur teline u~rarsa buna 
ma deniliyor. 

Dün Canavar piye
sini temsil etti 
Ilalkevi Temsil komitesi kur 

tutuşumuzun 16 ınçı yıldönümü 

onuruna dün akşam HıHkevi 

sahnesinde 'Can at-ar,, piyesini 
tt•ınsil etınişlerrlir. 

Keslıi olanlar da ya hafif 
derecedı>dir. Bıına vakfe\ ruhiye 
donir. Daimi olursa hnfif akıl 
denir. Çok ileri derecesine de 
l.wııaınn deııir. Çok kalabalık bir seyirci 

küllesi karşı<ıınd:ı Hasıın Gonı: 
bir söylev verdi \'e ııonra temsi 
lo başl •n dı. Temsil heyeti umu· 
rniyoı;i iliu:ırile iyi geçmiştir. 

Akıl kusursi meleklHı akli· 
yede ııol<saıılık değil de ıilalet 
şeklinde de olur. Bunlar da ya 
veladı vrya kisbi olur. \'olAdt 
olanlara tereddi- Degerıeressen · 

ce kislıi olana da bilhassa emra 
zı ruhiyo denir. 

Dizim metzuumuzu teşkil e 
den yarım deliler d~ (DejeııerEI) 
meyanına dahildir. Bunlar v~la
di rn irsi şeylerdir. Y Jrım deli· 
tik ile delilik arasındaki hudut 
gayri vazihtir. Birinden diğeriııe 
kolayca gP.çebilir. 

MüterE'ddi kimseler ya ana 
daıı, ya habodan yahut cedleriıı 
don irsen mahmul olarak doğar 
lar, d iğer taraftan bütün ecdadı 
içinde mahmuliyet oldmadı~ı 
halde çürük kafalı bir çocuk 
doğması da mümkündür. Bunu 
tin havin mnn\'i ile heyzenin im 
tizaçsı ılıjtı ııa y ırn i l y i kay ııaşma 
masınn atfediyorlar. 

Bu kaynaşmama için sebep 
do ya ana \'fi balın arasında 
müthiş ynş farkı, yani akraba 
arasındaki izdivaç gibi esbabı 
vardır. Yahudiler arusıııdn oldu 
ttu gibi. Birlıiriııe a) kırı ırkla · 
rın izdivacı rla çok fena tesir 

Yapar Fireııgi ve alkolizm de · _ .•. .,, .... " . ou nıarı n e\'· 
latlnrı ya aptal ve yahnt .ı
sarnlı hiç Jugııso psikopattır. 

Uzun zamnıı gıdadan mah
rumiyet, ciRınani yorgunluklar, 
hastalıklar, kurşun rn ci\.·a te · 
semınüınleri, rulıi sadenıeler de 
çocuğun mütereddi doğmasında 

fımildir. Ekseri piçlerin müter<'d 
eli oluşu, heyecanlı 'e gizli nıü 

nusobetlerin mahsulü oluşların 

dan ve gayri ı'ı<'şru münasebet· 
le çocuk yapan ana ve babanın 

ahlak ve namus kayıllarııH.lan 

uzak kalmayı göze alan pRiko· 
patlar yani yarım deliler oluşun 
dandır. Diğer taraftan gayri 
meşru çocuğu karnında taşıyan 

annenin üzüntü vo heyecanları 

iskatı renin için muht~lif vasıta 
!ara müracaat edişi de mühim
dir. 

Mütereddi, cismen ve ruhen 
noı·malden uzaklaşan insana ııe 

diyoruz. 
Mütereddi ııaı:ııl tanırız'I. Ha 

lk bile bunu az çok fark eder, 
hırsız, cani suratı diye yüzünün 
halları, konuşuşu muayyen olan 
tipler vardır. Bunlar insana em 
niyet telkin etmez. Halbuki iyi 
kalpli, temiz ruhlu insanların 

yüzlerinde saf ve meloki bir ifa 
de vardır. Bunlar emniyet tolkin 
eder. 

Fena müteredclilerin göster
diği hususi alametler vardır : 

Kulakların sui şekilleri, göz 
!erin küçük oluşu, anadan doğ 

ma ırnç, kaş ve kirpikle ·in be· 
yaz oluşu yani albenyozisi, gö· 
zün renginin gayri muntıııem 

oluşu, ileri derece rüiyet kusu
riyle doğmak, cenah enfinin bü· 
yümesi şeraülheııgin olmaması, 

damağın çok kubbeli oluşu, diş 
leriıı gayri muntazam olu~u, çok 
uzun boy veya cücelik, köselik, 
vücudun kıllı olması lılzım go· 
len yerlerde kıl olmaması, tona 
sül Azasının iayri tabiilikleri, 

lstnnbul Halk Ope 
reli şehrimizde 
Turnede bulunaıı lstaııbul 

Halk opereti saoatkılrları 22 ki· 
şilik kndrosile dün Adanadaıı 

şeht im ize geldi Halk sinemasıo· 
da 4 - 5 toınsil vereceklerdir. 
Mersindoki temsilleri müteılkip 
sanatkarlar turnelerine devam 
edeceklerdir. 

8. İsmail Ferahim 
ve Cemal efeler 

Tarsus (Hu!lusi)- Toros sa· 
vaşında uüyük yı:ırarlıkları gö· 
rüleıı, Qukurovalılnrcn adları 
sevgi \'e ı;aygı ile aııılaıı ve Tar 
susuınuzuıı fahri hemşeı isi olnıı 
oski Tarsus grup kumandanı U. 
ı~ınail F.ffnlıim ile Gülc.ık ''e Bo
zanlıdn bölük kuma11daıılıkların 
da hulunmuş olan Cema l Efe 
şehrimize gelmişlerdir. 

~1is 1fırlerimiz en·elki gün 
Halk Partisine gelmişler \'e geç 
vakte kadar 1{<> 1 ...... · - ' ••• • uuı a 
....... t\,rnuııerını tanıyan ve seven 
yüzlerce Tarsuslu tarafından 

ziyaret edilmişlerdir. 
Keııdilerile görüştüm. Cemal 

Efe; 
- On altı senedeııberi hem 

şerilerimle görüşmek arzu edi· 
yordum. Ancak bu sene muvaf 
fak olalıilJim Bu vesile ile l\ur 
tuluş bayramıııda da bulunmak 
ve ona iştirak etmekle sevinç 
duymaktayım dediler. 

Toroı:ı s:ıt·aşlarında büyük 
ünleri olan kumandanlara da 
hoş geldiniz dAriz. 

Romanya Kralı bir 
söylevde bulundu 

miye azmeylemiş bulunmasından 
çok memnunum. Zamanımızın 

zihniyeti evvela milletimizin tar 
sin ve takviyesini istemektedir. 
Bu herkesi memnun oyliyecektir 
Zira bu kunellenme hiç kiıme· 

nio aleyhine müteveccih değildir. 

memelerin çok büyük oluşu par 
makların küııt veya altı tane o 
luşu, vücudud muhtelif aksamı 

arasında nislıetsizlik, alın da 
marlarıuııı yılankavi oluşu,daimi 
baş ağrıları çekmek, küule ade 
mi tahammül gibi . 

Mamat: ruhen mütereddi o 
lan her adamda Lu alaimin bu 
lunması şart değildir. Fakat bu 
alümetler tarsa tanınması kolay 
olur. Ruhi mütereddilerde ümit 
sizlik, bedbinlik, kolayca teessür 
ataklık, nefsine itimatsızlık gibi 
e~yler çok g(lrülür. Kan görme 
ye tahammülü olmamak, tavan 
da asılı duran şeyin sallanma 
sıııdan sinirlenen, kaşını gilzü 
nü mütemadiyen oynatan, vücu 
dunun bir tarafına dokunursa 
nız mukabele etmedikçe fıdt•t:ı 

ruhi bir sanceret duyanlar birer 
mütereddidjr. 

· Ticaret ve Za~ire ~orsasmda 
Bir haftalık piyasa 

llirinci kdnun 23·31 haftası 
içinde Borsa muamelatı. 

PArıı UK : Bu hafta şehrimi
ze 106 ton pamuk gelmiştir. D·>r 
sada 61 ton kozacı parla~ı mua 
mele görmüştür. Fiat 28,5 kuruş 
tur. Harice 236 ton dahile 127 
ton ihracat yapılmıştır. 

HUODAY : Bu hafta piya
samıza 1050 ton buğday gelmiş 

Borsada 60 ton muamele gör· . 
müştür. Şark sertinin fiatı beş 

kuruştur. 320 ton dahile 210 ton 
harice ihracat yapılmıştır. 

Tııhminen şehrimizde 5159 
toıı mevcut vardır. 

ÇAVDAR; Bu hafta içinde 
piyasaya 2345 ton çavdar gelmiş 
vo 496 ton muamele görmüştür. 

Fiatlar 4,75 - 4,6875 dir. Harice 
3300 ton ihracat yapılmıştır. Tah 
mini stok mikdıırı 3300 tondur. 

ARPA ; Bu hafta müvari· 
dal GGO tondur. Borsada 30 ton 
Aıındolu arpası muamele gör· 
ınüşıür F'iııt 3,825 kuruştur. H:ı
rico 203 lon ihracat yapılmıştır. 

Tahmiııi stok 2345 toııdur. 

ACI ÇEKiRDEK ıot : Bu 
hafı:ı borsada 28 kuruş 70 san 
tim vnsnıi Ciatla 55 toıı munme 
le görmüş ve kamilen harice çı 

karılmıştır. 

K EÇl KILI : Borsada bu 
hafta 3 ton keçi kılı 50 kuruşlan 
muıirneie görmüştür. 

Peştede Ilalvas adında alil 
bir gazete müvezzii vardır. 
Onu herkes tanır. Soka~ın kcşe 
sinde kurduzu kti~ük kulübesin 
de gelen le re. geçenlere gazete 
satar. Son zamanlarda Halvas 
bir köpek tedarik etmişti. Ken· 
disi kulübeden uzaklaştıkça kö· 
peğin boynuna bir para torbası 

asıyo,, müşteriler gazete aldıkta 
rı zaman parasıııı o torbanın i· 
çiııe atarak gidiyorlardı. GeçAo 
gün alil Halvad biraz ilerideki 
çayhaneye gider. Dört ayaklı 

mümessilini boynuna asıh duran 
para torbasile beraber yalnız bı 
rakır. Çayını içtikten sor:ra ku· 
lübesine geri döndüğü :aman 
köpoğin ve onunla benber para 
torbasının da kayboldujtunu ,gö 
rür. llalvas derhal tahkikata baş 
lar. Neticede köpeğinin biraz ev 
ve! kulübenin önünden geçen 
dişi bir köpeğin kuyruk sullama 
sına dayanamıyarak işini gücü· 
nü terkederek oııun arkasından 
gittiğini öğrenir. Halvas lıddise 

don zabıtayı haberdar eder. Ni· 
hayet köpek bulunur, falı.at para 
torlıası gider. Alil gazete müvez 
zii artık köpegiııe verdiği tahsil 
darlık vekaletııamesiııi geri al· 
mıştır. Cinsi ldtife karşı hııfii o· 
lan tahsildara emniyet 
diyormt·ş 

Hindli f ahirin 

edilemez 

esrarı 

Asırlardanberi , Ilindislanda 
gizli hünerler yapmakla şöhret 

kazanmış olan fakirler halk ta· 
rafından çok sevilir. Onların şu· 
ur fovkind•ki hı:ıbiliytıLleri çok 
takdir olunur. Hakiki fakirleri 

içinde eu • 
sokaklarda eenobileriıı huzurun 

• ,. ~ LJn , J.18H8 

ziyade Çavdar analizi 
tır. 

yapılmış 
da hokkabazlık yaparak parıı 

limanda 
Yunan bandıralı Oroyos vupu 

ru Devlet Dcmlryolhırına ült kö· 
mnr boşc.1ltıyor. 

kazanan serseri fakirlere benzet 
mek doğru değildir. Halbuki fa· 
kirler, hünerlerini para mukabi· 
linde yapmazlar. Herkesin , huzu 
runda cnumar. • yapaıı hakiki 
bir fakir. şimdiye kadar hiç gö· 
rülmemiştir. Son zamanlarda fa 
kirlerin birisi bu firlet ve teamü 
lü bozmuştur. Köyden köye do· 
!aşarak bildiği mucizeleri köylü 
lore para mukabiiinde satmıştır. 
Ilayaita en yüksek saadete maz 
har olmak için lazım olan sırla 
rı bildiğini söyliyerek köylüler 
den bir çok para çekmAl?e mu· 
vaffak olmuştur. Nihayet bu mu 
cizeler taciri zabıtanın dikkatini 
cellıetmiştir. Fakir tevkif edile· 
rok Patna mahkemesine tevdi o· 
luıımuştur. Orada 8 ay hapse ve 
500 rupi nakdi cezaya mahkuaı 
edilmiştir. 

Türk bandrHlı Şuk vııpuru 
Kııranuıncı ve orhıkl11rına öit çi
mento boşallmağıt devam etmek 
tedir. 

Yunan bıındralı Sıımus vapu· 
ru hububat almuk için beklemek 
tedir. 

Norveç bandrıtlı TOmUsk va 
puru küspe ve hububat almak 
Uzre beklemektedir. 

Açıl{ teşekl{iir 
Babamız fabrikatör Yeli Tev 

fik Okun otuz beş gündenbeı i 
devam eden hastalığı esnasında 
gece ve gün el üz bü tü ıı istiraha · 
tını bırakarak tebauetin emretti 
ği bütün tedabiri azami dikkat 
ve süralle tatbik eden ve fakat 
"fennin ve kudreti b~şerin,, aczi 
karşısında bizim kadar azap du 
yan çok kıymetli aile doktoru
muz Dahiliyeci Bay lsmail Kıl· 
mil Tarhana, Havanın yağmurlu 
ve çamurlu olmasına rağmen ce 
naza törenine iştirak eden ve 
gerekse telgraf ve mektupla son 
sevgi ve rabıtalarını göstererek 
bizleri taziye ve tos~lli eden 
dost ve ahbablara ayrı ayrı 

sonsuz teşekkürlerimize teessü · 
rümüz mani olduğundan mute· 
ber gazetenizin delAlet buyu~
masını rica eder ve kimseye bu 
gibi acı kayıplar göstermemesi 
ni cenabı haktan tonıenııi ede· 
riz. 

ooıu ooıu e,ı 

Behrl Ok Zlye Ok Fetma 
Damadı Kızı 

Hekkı Dörtlemez Münevver Ok 

.. 
Uç karılı bir ingili~ 

Şrimpton adında 35 yaşında 

1 

b~r in~iliı geçen gün Londrada 
bır mahkeme tarafından iki se· 
ne hapse mahkum edilmiştir· 

ı Mahkumiyetin sebebi, Şrimpton' 
1 un üst üste üç kadıııla e\>lenme 

sidir. Bu adam, evvela 1929 da 
bir kadınla evlenerek birkaç haf 
ta sonra onu terketmiş, 1933 de 
ikinci bir kadınla evleneıek onu 
da üç ay sonra bırsıkmış, bu se 
ne şubatta da üçüncü bir kadın 
la evlenmiştir. Üçüncü karısın· 
dan tehdid ile 140 lngili7. liraeı 
olarak onu da terket niştir. Niha 
yet iş mahkemeye intikal etmiş 
ve Ş. impton iki seneye malıktlnı 
olmuştur. Bu hükmü yedikten 
sonra cKadınlar benim felılketi· 
me sebep oldu!• diye batırmış· 
tır. 

Mahkemede hazır bulunan 
üç karısı mahkemeden sonra kol 
kola girerek "o herifin yüzüıııl 
bir daha görmek iRtemiyoruz!. 
diye söylenerek çıkıp aitmişlerdit 
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Vilayet makamından : 

türk }Jarası kıymetinikor1ıma 
hakkında 12 N o.lu kararname 

KararnamG No. 2-7695 

- r. -
Madde 25 - Bedelinin te

diyesi veya senedin!n kabul 
ve imzası mukabilinde teslimi 
meşrut konşimentolarla gelen 
mallar icin d<!viz ' mezuniyı:.ti 

verilebilmesi konuşmentonun 

bu şartla vurudunu bankular· 
ca Vd malın o ay kontenjanı· 
na dahil olduğunu veya kon
tenjana tabi olmadığının güm 
rük idarelerinco tasdikınn ve 
tayin edilecek müddet Z'JI rın

da alakadarlar tarafından güm 
rOk makbuzunun ibraz oluna 
cağana dair kambiyo muraka 
be merciiııe bir lnahhiltname 
verilmesine bağlıdır. 

Bn hüküm kor.uşmentosu 

doğrudan doğıuye lllccar na· 
mıne gelen mıtllardıt vadesi 
hulQI eden senedin tediyesi 
için vaki olacak döviz talep· 
leri hakkında da aynen tatbik 
olunur. 

Bu şekildeki bir laahhU 
dUn bilahare ademi ifası mttlın 
hPr hangi bir sebep la hı:rnUz 
gUmrilkten çıkarılmamış olma 
sından münlıais bulunduğu tak 
dirde bu cihet usulü dairesin 
de tevsik edilmek ve alika· 
darlarııı-,suıı' u taksiri nden ve 
ya sui niyetinden ml.Hevellit 
olmadığı ishat olunmak şarti. 

le taahhüt mild<letlerinin tem· 
didine kambiyo murakabe mer 
cilerine İzin verilebilir. 

ibraz edilecı>ği taahhüt 
olunan makbuzun zıyaı iddia· 
sı kabul olunmaz. 

Taahhiitlerini kambiyo 
murakabe mercilerince kabule 
şayan görülmeyecek mazeret 
serdile ifa etmiyenler işbu ka 
rarnameye muhalif hareket 
etmiş addolunur. 

Madde 26 - lthatat eşyası 
nın gilmrUk makbuzlarına dt>r 
cedilecek mal kıymeli ve mas 
rafı haricind11 kalan teahhur 
faizleri ile alftmeti farıkanın 

hariçte tescili masrafı ve li· 
sans nereli veya ihtira hakkı 
nın hıtimali gibi ahvalde heri 
ce tediyesi icap eden döviz· 
ler alakadarlar tarafından ib 
raz edilecek ihticaca salih ve 
ettik mukabilinde kambiyo 
murakabe mercilerinin vizesi 
ile temin oiunur. 

Teknik, etUd proj~ mu· 
ayene ve emsali hizmetlerden 
ve beynelmilel teşekküllere 

mensubiyet dolayısile tabak· 
kuk eden aidattan mütevellit 
döviz talepleri merkezce tet· 
kik ve intaç edilir. 

Madde 27 - İhracat eşyası 
bedf\Ji iie ilhaıat eşyası be· 
dellerinin mahsubu şeklinde 
takas muamelesi Maliye vekA 
Jetinin mllsadesi olmadıkça ya 
pılamaz. 

Yalnız ıhraç edecekleri 
mah iştira maksadile hariç
ten döviz celp ve bankalara 

Neeri tarihi : 23-12- 1937 

satmış olan tacirlerin ihraç 
edecekleri mal bedelinden bu 
dövizlere tekal·Ul eden kısmı 

ve hükOmotcc verilen mezu· 
niyete binaen yapılan nmumi 
ve hususi takaslar için döviz 
talep edilmez. 

Arıcak hu muamel9Jerin 
kambıyo murak·-tbe mercileri 
nezdinde tevsiki şarttır. 

Menkul ktymetlerln ta
kası aynı kıymette olmak şar 
tile kambıyo murakabe merci 
lerinin mUsaadesile icraolunur 

ihracat eşyasına ait kom is 
yon ve saire gibi .masarifin 
dövizi vt-sai k ibrazı sureti le 
kambiyo murakabe mercileri
rıın mezuniyetile temiu olunur 

MJdde 28 - Sergi ve va· 
purlara mal göndereceklerin 
yer kiraları ve .reklam ve sa

ire gibi iştirak"masrafları için 
talep edecekleri döviz mUsa· 
desi ah1kadarlar tarafından ve 
rilecek beyanname ve işin 

icabına göre talep olunacak 
evrakı rnüsbito üzerine kam 
biyo murakabe mercilerince 
verilir. 

Madde 29 - A) Döviz mu· 
raknbesi ikame edilipte TUr· 
kiyeden memleketlerine yapı· 
1an ithalAtın dövizlerini ver· 
miyen memleketler ile illkest 
dRhilinde TUrkiyeden girecek 
malların ithalini men etmiş 

olan memleketlerden TUı kiye 
gelen t•şya için döviz veril
mez 

Bu memleketler malları· 
nı TUrkiyeye ilhHI etmed'. is
tiyenl"'rden malların tUrk pa
rasile tutarını merkez banka· 
sına tevdi edilmiş olduğuna 

dair vesaik ibraz etmiyenledn 
malları gilmrilklerce mAmleket 
duhiline idhal olunmaz. 

Bu S";Jretle Cumhuriyet 
merkez bankasına yatırılmış 

olan paralar ancak o memle· 
kellere idhal edilmek Uzre 
Türk malı mubayaası hususun 
da kullanılabilir. 

8) Ülkesi dahiline giren 
mallar için °/o de muayyen bir 
nisbetıe döviz veren memle· 
ketler muvarıdatına karşı ay· 
nı nisbette döviz ita olunup 
miltebak! kısmı için A fıkrası 
mucibince muamele olunur. 

C) Haklarında A ve B 
fıkraları rhkAmı tatbik edile
cek memleketler isimleri Ma 
tiye ve iktisat vekAletıeri ta· 
rafından müştereken tesbit ve 
kambiyo murakabe mercilerin 
ce bankalara tebliğ olunur. 

(Sonu var) 

Nö~etçi [ezana 
bu akşam 
HALK Eczanesi 

Mersin piyasası 
•••• 1 

5-1 - 938 
K. S. 

Pamuklar 
Klevlant 
Dağ mala 
Kapı malı 
Koza 
Kırma 
Kozacı parlağı 

35, 
27,5 

5-50 
21 25 

buğday - çavdar 
Sert şark 5,, 
Yumuşak 5., 
Yerli buğdayı 4 .. 
Çavdar 4,' 4, 
Aoadol yulaf 3,50 

arpa 
Ana dol ? ,87 
YnH 3,,62 
Nohut ekstra 4,5 
Fasulye 7,50-11 
Yulaf yerli 3,,25 
Mercimek yozgat 7-8 
Sahlep 120-ı~O 

Tatlı çoğeo 24 
Balmumu 1ı, 

Cebri 10 

Susam 15, 

yapağı 

53.54 
Siyah 
Şark 
Anadol 
Aydın 

Yıkanmıı yapak 
Güz yunu 

5~-5.5 

80 
70 

Konya malları tiftik 
Yozgat 
Keçi kılı 

» dabağ 

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

52 

baclem ve çekirdek 
içleri 

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

80 
42, 

28-30 

15 

pirinçler 
Birinci nevi mal 15-16 
ikinci ntvi mal 
Çay 
K&bve 

::ı95.3o5 
111-112 

Borsa T ılgraflan 
4-1-998 
Paralar 

Türk aliunu 
/sterlin 

Dolar 
Frank 
Liret: 

1080 
626, 

79,.95 
2a,2:j17:> 
15-26.75 

YENi MERSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ~ Türkiye Hariç 

Şerait ( için için 

Senelik 1200 Kr, 2000 Kr 

Albaylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık ıQO Yoktur. 

Resmi ilinatın sabrı 10 
Kuruıtur. 

' 
l A H 

Ölçüler ve Ayar müf ettişliğin~en 
Ölçü sahiplerinin nazarı dikkatine 

Ülçiilerirı 9ö8 yılı ~· nt·lik nıua~· t rıP. ~tı)tlları 
na i~iı.c· ka11ıııa 'ynuıı 3 ürıcii giirıiiııe ı. ·sadiJ 
• dt n paza' lesi giilı ii hH~la rıa nı k uH zk ~'ı r a) m ~o·ı 
uiiııiiıı~ kaılar dt•\aUI t•dilrCP~Lir. Ellt>riıuh-\ ~uÔ 
l) 

damgalı filçii, tar ıı " ) <ılttılt• r lıulurı:ırı hilunhım 
ölcu sa lıi plt>r irıi 11 yu ~ a rııht )· : ı zılı uı iiddt'l zarfıııcla 
öl~iilt .. riı\111 dııs Ct'k~ ve miktanııı gibltırir Lir be
va.rıııauuı ile Ht·l;diye <l)31' uıPuıurluğuna u ı ii r a~ 
~aal t-ıdı•rek lıa~.ı kağıtla a!uwlcın ve aluıayanlann 
llHahtıre ctızaya çarpılHcakları ihln olunur. 

öO - 4 - 6 

L A N 
• 
1 

inhisarlar umum mü~ürlü~ünden 
1- Mersirı ı ~e şar Lnanıe ve pr oj=·si nwcibiııce 

~ aplırtlacak lıarul lfcril dt>posu ıışaalı pazarlık 
usulile eksiltn eye konulmuştur. 

2- Keşif bedeli 1189 lira :i5 kuruş ve muvak 
kal teminatı 89,21 liradır. 

3- Eksiltme 13 . ı - 938 tarihiııe ra~tla~:ı n ıwr 
şenıbe gii11ü saal 14 de lalJat~şıa levazım \ü 

mubayaat şubesindeki alım konıiS)Onu11Ja ~' ~ı pı
lacaktır. 

4 - Şartrıame ve projtıler 6 kuruş bedt'I ıhu 
kabilindP. inhisarlar irışaat şuhesiJe mPrsin nıu. 
dürlüğiinden ahnabilir. 

5 - E~sillnıeye iştirak eımek istiyenlerin ffln 
ni evra~ ve VPsikasım inhisarlar inşaat şubf-siue 
ibraz ederek 3)Tıca ehliJrl \e~ikHsı almaları la
zımdır. 

6 - istf>klilerin pazarlık 
~aalla yüzde 7 ,5 güvfnme 
karda adı geçen komisyona 

için tayin edilen ve 
parasile birlikle yu· 
gelmeleri ilan olu11ur 

30-4 6 -9 

i l A N 
Mersin sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğünden 
Cinsi Mal'kası Tahnıirıi fiyatı lluvakkal ten i 

rıatı Lir ku. 
l:lfllidor Siııaeııs 
Ubleks 

Lira ku 
4300 00 

Ordt'kS ~ocsteızt'I 4300 oo • 

a12 5o 

X 12 5o 
ı - )lersin nıeml•·kel lrnslahaıı~si iciıı satın a-

lıuacak olan yukarıda cirıslt·rilc maı k~lan ve talı 
ruin bedellerile muvalkat lt!nıi11:ıt:3rı yazılı iki -
cins ronlgf'n cilrnzlaruıtlan hiri~i 2 ı ikinci kalllın 
9 n 8 ta r i lı i rı e · 111 Ü sa d ı f c u n ı a g ii 11 ii sa :ı l on lw ş t e 
ihale eılilnıtık iizre vilt\\et d~inıi eu<"iinıeniııce a~ 
çık t· ksillnıe~e vcııolu11İuuştıır. 

2 - İSlE'klilcrin hu Lapltıki şar·tu~uueyi görnıek 
ve fazı~ nı;\ltimat almak lizre her gün sıhhat ve 
ve içtimai muavfnt>l nıüdlirliiğiine 'e ihale gii
niide muvakkut teminat mekluplarile birlikte vi
layel daimi erıciimenine nıiiracaatlan ilan olurıur 

6-9-12-15 

Yeni Kazanç ve Ticaret Kanunlarma Uygun 
Tüccari Defterlerimiz 
Son parti iiç siit1ınlt1ları 

geldi 
Vevnıiyr, ()pfteri kebir, Envanleı· ve kopya 
deft~rlerimizi billaa~sa tavsiye ederiz. 

Fiyatlar kağıt fiyatlarının yüzde yilz artmış olma
sına rağmen her yerden mutedildir. 

S(DAO SAHİR S[YM[N 
Uray caddesi No. 4 l - MEl\SIN 

iH-1-2- 4-5-6-
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1 Sayııı lfall ~~!~~~~ı~!.'ıuıa~k~~~ıııu.vaıı KAYAI 
ltlDELEN SUYUNl' ga~fll sıhhi hir ŞP-~ild~ tnPnhağduki tP i ~alrnda P-ksik-

1
8 likleriui tarn~ınılarm~ ft-nnin Pil ~on n. ullt-ırini y:!ptırmakıla hulunduğu

mzu arz tıderız. 

1 KAY ~~ELEN SUXU 
1 Kaynadığı yer~en ıtıharen ıstasyon yanına kadar cam borularla hıllur havuzlarall 
1 indirilmiş ora~anda ~ütün fiziki ve kimyevi evsafım mu~afaza ederek el deyme~en 
1 hususi kimyakeriıniz huzurunda damacanlara doldurulmakda ve muntazaman 1 
İ ıehrimize gelmektedir . 1 
ii KAYADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkaladeli~ine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızını 
1 gösterdiği rağbet ve teveccühü karşısında fazla söı söyleme~i zait görUyoruz. Sıhhat BakClnlıgı 1 
~ve sclahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYA DELEN SUYU )'a'r1z Türkiyenin • 
1.1 en hl suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulundu~unu isbal il 
O etmiştir • ll ! İştahsızlığa, hazımsızlığa bir çok mide bağırsak hastalıklarına kar~ı KA YAD ELEN şifalı bir MI 
98 hayat kaynağıdır. "1 ! Supu ptk temiz '1e btrrokdtr. Tecrübe tdtn sa;ın halkımız ktndindt bulduJ!u zindelik vt sıhhatm ! 
~ verdiJ!i farklarla suyumuzu11 müşterisi çolfalmaktad1r. a 

'1 Mersin Sahş yeri : Kardeşler Bakkaliyesi U 
••••• nn n•••nnn~ 

Yurtdaş ı \' t ni Mersiu Basım 

Kızılaya aza olunuz evinde bctsılmışlır 

) 

i l A N 
Mersin Askerli~ şu~esi ~aşkanlığm~an 
l - Pi~ade ve lopçu srnıfından yerıi er~l Ct>lp 

ve sevkPdiltJct>klir. 
2 • Pi) atie sınıfından ~30 doğurululardfı dahil 

olduğu l ıa ldt-ı 3~9 \e H28 ve daha ~ukan do
ğumlu fili hi tlllftlini )' :t pma nuş pi yadt-ler. 

Topçu sınıfından :·Hs 1 doğunılul<irda dcılıil ol
duğu haht~ 330 H~ d~ha yukarı doğumlu fili hiz 
mtıli ~ apnıc nıış topçularla lt•rtihat ikmal edilectık 
tir. 

3 - Çağırı sırası gı.· çnıiş l> :ık;n· a kalnıışlada 
mua 111t> lt•si lıitnıiş ) ok l<J nıa kaçağı ~a~ lıl <.i rırıda şu 
lwnıize ~Prıdilikleı ir1 dt• rı u ı iinıc:ıat elnırler i, 

4 - Topla rııı giiı ı ii ıo ikirıci ~Auun 938 pa· 
zarlf>Sİ giitıiidiir. 

5 - 8 ikiı ı ci kam·n 938 ~liııfı saal ı3 e kall<tr 
rıakıli lwıh· I kalml fldiltıhilflCf'ktir 4-7-1 J 

halis temiz urfa 
Yağları 

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

olan Urfa yağıı11 külfet, masraf ve 

zcıllmetler ihtiyar ederek getiren mersin 
merkez bankası karşısinda Ayintap ticare~ana 
sin~e bulacaksınız 

A~iı ı la p ticarf• llıarıesiııdt•n lıer nevi s:ıhuııları 
nızı, Ztl):.tin ):ıı ğı, J>irirı.ç, . ~ı~rcinı~k Fasulya ve 
hu na uıtan 1<1sıl yPnıt·k J ı k ıl1L ı ) açlermı toptnn v~ 
p~rakt>nde lt'mİu t'dt-bilirsirai1 .. 
Kışlık IP-v<tzııuafınızı mulrdil fıyatJarla şirudid~u 

a lınız . 27 -- 30 r.=: u • ~ 

~Ornek Kebap Evi 1 

:!! Ahmet Kaya Selçuk ~ 
ın Kuıuş Kebaplar 1 

• 

15 Mersin kebabı koyon eti ile 
25 Yoğurtlu kebap sade yağ haşlama et suyu ile 
15 Kuşbışı kebap 
20 Domatisli kebap 

20 Batlıcanla Urfa usulu 

• 

!'JO Sulu kebap Adana usulu kebap ~ 
~ O 8arımsakh Ayintap kelıabı 

~O Külbash 
:10 Yumurtalı salçal ı kt ' p 
2u I<irazlı Kt:bap ~ 
70 Keme kebabı ı 
20 Patatisli kebap 
20 Baharlı kebap [i 
15 Sade maydanozlu kebap ı il 

20 Yağlı hamurlu et tepside 
~o Çiğ köfte 

1 5 Salata, Cacık, Turşu m 
iHTiYARLIK 1 Kıbrıs ıarşısında 8-JO Numaralı Örnek Kebap m 
Peşin izden Geliyor • ı Evinde yukarıda yazılı kebapl.ar ile daha bir çok ya 

zılmayan kebaplar sırf koyun eh ile yapılır. Sayın müı· 

• 

ONA KARŞI ffi te~!lerimizi memnun etmek için yapılan bu taahblltten • 

Hazırhkh Davranınızl, nı ornek kebacısı Jıh1net çekinmez. ! J!L Bir tecrübe kafidir. 3-ı O ~ • 

, ~· m =··~·· ~ le{R 

ıl Sağlık Eczanesi f 
9 Mersin Gümrük ~arşısm~a~ır . 1 
1 

Her nevi Yerli ve Avrupa eczayı tıbiye 
mllstehzeratı bbulunur,. 

~~--


