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C~MA 1 
Sahibi n U Neşriyat Direktörü. 

1- AD AKBAŞ 

laare Yeri 
Yeni ,;\ersin Basımevi : ı\\ersin 

GUNDELIK SiYASi HABFR F'IKIR GAZETESi 
Sayısı 5 Kuruş 

Telefon No. 82 

~ ci Kanun 

' 9 3 8 
Yılı: 1 Sayı 

10 2880 

ingiltere başvekili ingiltere • ital
ya arasında 

Sulh • • 
ıçın plan hazırladı Arapça neşriyat mes 

elesi de g6rüşüldü 
c:= 

Bir Avrupa direktuvarı ihdas edileceh 
Paris (A.A) - "lııtraıısigeaııt,, 

gazetesiııin Londrn mulıal,,iı i, ln 
giltere Baş'.'ekili Chaınberlainin 

bir sulh pll\111 hazırlamakla ol· 
duğunu bildirmektedir. Bu pilin 
aşrığıdaki teklifleri ihtiva odo· 
cektir; 

1 - Eski Belçika Başvekili 
Van Zeeland tarafından Avrupa 
vo Amerikada yapılan tetkikatın 
neticelerine müstenit iktisadi bir 
ilildf vücude getirilmesi, 

2 - Berlin, Londra, P.oına 
ve Paris tarafından idare edile 

Jecok bir Avrupa dirokluarı ih · 
dası, 

3 - Versailles muahedena· 
mesiniıı siyasi ahkdmının kati 
surette kaldırılması ve Milletler 
Cemiyeti paktının ıslUhı, . 

4 - Almanyanın müstemle 
ke taleplerini tetkik etmek üzre 
bir müstemleke konferansıııın 
toplanması, 

5 - Şimdiki halde değilse 
bile, beş sene sonra, lngilterede 
teşkiUit programı tatbik edildik· 
ten eonra, silahların tahdidi 

Londra 6 (Radyo)- İtalyan 
siyasi memurları ilo müzakerat 
de\'anı etmektedir. Siyası meha 
!il bu görüşmelerden henüz ka· 
ti bir netice alınmadığını ve va 
ziyette bir degieiklik olmadığı 

kanaatindedirler. 
Görüşmeler arasında hAr iki 

hükumetin Arapça yapacakları 

neşriyat etrafında da görüşül· 

müştür. lııgilizler tarafındıın ya
pılan ilk Arapça neşriyat İlal· 
yanlarca hoş görülmemiştir. 

Roınanyada 
T arsusta Kurtuluş bayramı I lngiliz büy~k elçisi 

Hariciye Nazırını 

ziyaret etti 
Çol{ neşeli ve lıeyecanlı geçti 
Belediyede bir ziyafet verildi 

Eski kumandanlardan iki zat bu şe· 
ref li günü canlandırdı 

Londra 6 (R ııdyo)- Bükrcş· 
teki lngiliz büyük elçisi Harici 
ye nazırını ziyaret etmiştir. Bu 
ziyarette lngillore ve müttefik 
devletler arasında akdedilen 9 
kanun evvel 1926 tarihli ırki ve 
dinf akitnnme etrafında gör üş
müş ve Yahudi mesaili üzerinde 
durulmuştur. Bu görüşmeye 

Fransa da müzaheret edecektir. 

5 Klınunsuni sttut on, dUdUk 
ler ötUyor. Tarsus Cumhuriyet 
alanında toplıınıın binlerce hıılk· 

lan murekkep bir cemi gnfir hu· 
şu halinde, lstlkHll murşının kah· 
ramanlık nefhedca nıığmelerl al· 
tında Çukurova cephelerinde ş~ · 
bit dOşenlerln e\• lllllnmıdıtn hlr 
kız ve bir erkek çucuk larerından 
it- Uram gönderine çekilen ba)•ra 
ğımızı Sf'lamlıyor ve knrtutuş buy 
rıımını teı:it ediyorhırC.ı. 

MUntebap hatipler gUnUo hnh 
rasını yaşatan gllıel sözler söyle· 
diler, HUktlmııt erkfinı, eski mu 
barip ve mUcııhlt orknddşlıtr hu· 
zurundtı, okullar tulelırsl hulk vt• 
esnaf teşekklllleri, fıılırika umcle 
lerl bir resmi geçit yapurnk me· 
rasime soo verildi. 

Öğlı•den ı:.onra pıırtide, Halk 
evinde ve belediyede ziyaretler 
kabul edildi. Belediyede bir za· 
mttnlur dllşman tanır kumıındun 

lığı mııhıılll olun ve hugUn mesut 
bir kurtuluş yıldönUmO için loplıı 

nılırn turlhi salondıı, elli kişilik 

bir akşam zlyt.feli ' verildi. Cııoh 
tıuib ~bıfelerlnl tenıRil eden ıtk 

sskallı olmuş kahı amaolurla o za 
man çocuk olttrtık yarurlıklaı gös 
termiş bugOnUn gUrcllz delikanlı 
hm, bııyullerinde kulmış cenk şe 
tare lile buglln de medeni bir sof 
ra başıoda bayram yapıyorlardı. 

Toplantının hususiyetini eski ku· 
mnndonlıtrdan Cemal efe ile Is· 
mnll Fcrabimin sırt bir hasret 
s11lkaslle Hrkadaşl!ırıoı teknır gör 
mE lerl için Tarsustt kndar gelmiş 
huluomuları teşkil ediyordu. 

Boyrıım şerefine kaymakamın 

kııdt-h kıtldırmasile ziyııfel ııçı l dı. 
Belediye reisi, yıkılıtn stıkim Os· 
mtınıı idaresinin bir leke glbl hı· 
raktığı mostevlilerl ·vııtandan çı
karmak için nasıl uğraşıldığını an 
lath. Hepimizin başında ve dOnya 
yıı kıuşı t.ır sulh kHbrıımonı ola 
rak bulunan AtutUrkUn böyle a · 
cıktı stıhlfelnl bir dahıı tıçılma· 
mak Ozre gömmuş bulunduğunu 

de buglln, o ıumunlaru göre kim 
scdcn çt>kınmlyecek kııda r kuv· 
v t•i v • dHhu kudretli duıumdu 
1Jıuuull1ıığı.ııu sö}ledi. 

'foplııntıdıs bul unun k umıın· 
dao mlsaflrlere ve diğer zevata 

şehir namına teşekkllrleri bildir 
dl ve bttyram şerefine tekrar içli 
di. 

Cemal ete mukııbil bir t:.öy 
levde bulunarıık; 

ÖmrllnıOz oldukça r gururla 
yad ·tedilen hatıraları andı. Dostl11r 
arasında birlikte kutlamak llzre 
gösterııen Jiulllı o;ıiao:ıhldan 'T'o pola 

sevdikleri gllıel muhitimize böy 
le s vinçli bir vesile He tekrar 
kavu~mağu natı olduklarından do 
layı duydnklurı kıvııncı lıbar etli 
ve Ulu önderimiz AtdtOrke nlba· 
vt>lsiz suygıtnr ile ve kıymetli 
heınşerilcr şeretine ktıdeh kt.ldır. 
dı. Bir konser ile toplantıya rnn 
verlldi, 

Gece, Şıtr tiyatrosunda Hıslke 
vl Gösteril kolu tanıfındsn "Anka 

1 rn Türklyenin kalbidir,, piyesi ile 
bir komedi ö~retmenler taratın· 
dan muvaffakiyetle temsil edildi. 

Romanya - le~istan 
Ruuıc;rc lla~cJol.;J; 

Prağa gidecek 
Prağ G (Rndro)- Romanya 

Hariciyo Nazırının Prağı zi)·a
ret ed~ceği haberleri nıemnuni· 
yatlo karşılanmıştır. Leh matbu· 
atı bu ziyaret haberi etrafında 
neşriyatta bulunmnkta iki dev· 
Jet arasında teassüs edecek dost 
Juğun lüzum ve ehemmiyetini 
t( barüz ettirmektedir. 

Çek.:>slovakyan111 bu ziyare 
te taraflar olduğu yazılmakta· 
dtr. 

Yunanistanda 
Velıahtın nişanlısı Atinaya 

geldi Şehir tiyatrosu biiyük 
hir temsil verecek 

Atina 6 (Rad~ o) · Veliahdin l Tren bugün saat 16 da Ati· 
nişanlısını hamil · bulunan troo naya muvasalat edecektir. . 

hudud istasyonlarından geçmiş· . Düğün~~ bulu~an z.iyaretçı· 
• 1 • dd i anlısmı lerın ekserısı gelmışlerdır Bun· 

tır. \ elıaht hudu a n ş lar arasında Yugoslav1a Naip 
ve refakutinde bulunan zevatı PrenRi, Romanya prensi, Bulga 
selAmlamıştır. Tren eaat 23 de ristan veliahtı bulunmaktadır. 
SelAniğe gelmiştir. Her tarafta Atina Şehir tiyatrosu misel 
Veliahtin nişanlısına muazzam firlor şerefine bu gece büyük 
bir istikbal hazırlırnmnktadır. bir temsil verecektir 

l{udi\ste 
bir yangın otomobi
line taarruz ettiler 

Kudüs G (Radyo) Biı· yan

gın otobüsü çetelerin taarruzu· 

na u~rnmıştır. !çerisinde bulu· 
nan bir Musevi yaralanmıştır. 

\'aka mahalline m ıhalli hükıl · 

met jandarma kuvvetleri gönder 

mietir. 

Şangl1ayda 

Siyasi temaslar 
başladı 

Londra 6 (Radyo) - İngilte 
re Fransa, Amfıriku ve diğer dev 
leiıer mümessilleri Şanghaydaki 
Japon siyHsi mümessiline .~üra· 
caat ederek beledıye meclısı ka · 
rarın111 talbik salıasııın koııul· 
maması için acele tedbiı-ler alın 

masuıı ieteınielerdir. 

Bulgaristanda 
Fırtınalar devam ediyor 

iki vapurun akibetinden endişe edil•yor. 
Sof ya 6 ( Radyo) - Bütün 

Bulgııristanda kar fırtıııbsı de· 
vam etmektedir. Hor tarafta fev 
kalada şiddetli soğuklar · vardır 

Varnadan beklenilen Hollanda 
ve İtalyan vapurları gelmemiş· 

tir. Akibetlerinden endişe edil· 

mektedir. Roma torpitosilo Yu
nanistan veliahtının nişan mera 
simine iştirak etmek üzre hare
ket eden Homaııya veliohtının 

şiddetli fırtınıı yüzünden nereye 
vardığı hal,,er alıırnınamıştır. 

Torpilodaıı tolsizle Varna limanı 
na illica edileceği bildirilmiş ise 
de saatlar geçliği halde torpito 
limana gı,Jememiştir. Araştırma 

lardnn bir netice elde edilemedi 
ğinden torpitonun akibetinden 
endişe edilmektedir. 

Adana ~urtuluş ~ayramı 
Büyük tezahüratla 

kutlandı. 
Adana 6 (Hadyo) - Adana 

kurtuluş bayramı dün öğleden 

e\·vol binlerce Çukurovalının ie· 
tirakile kutlandı. 

Büyük su projelerinin tatbi 
kine de bugün lrnşlaııdı. Seyhan 
üzeıinde temel olma merasimi 
kesif bir halk kütlesi öııüude 

yapıldı. Seyhan valisi Te\·fik Ha 
di Baysal yapılacak hafı iyat için 
ilk k:lzma)'ı vurdu ve temel atıl 
dı. Adanalılar coşgun tozıHıürat 

yapmakta So\·inç vo heyecan içe 
risinde bulunmaktadırlar. 

Yurd icinde kurutulan bataklıklar , 

t\.k:saray<la 50 bin del{ar l{ara 
saz bataklığı l{lJrutııldu 

Diğer mıntakalarda da bircok batak-, 
lıklar tarla haline getirildi 

Sıhat Bakanlığı, sıtma mü- köyler için bir belıl olan Alikan 
cadele mıntakalarının sıtmalıla· bataklığının suları da muntazam 

hastnlık aşılıyan sivrisineklerin 
türemesine sebeb olan küçük bü 
yük bataklıkların C'a kurutulma 
sına azami ehemmiyet ve itina 1 

göstermekte ve birçok yerlerde 
suları ve birikintileri ıslillı ede· 
rek muhite zarar verecek vazi 
yellerin önüne geçmektedir. 

Konya mmtllkasının Aksa· 
rayda 50 bin dekar genişliğitıde 
ki Karasaz batanlığı kurutulmuş 
ve burada yeni bit· göçmen kö· 
yü kurulmuştur. Gerıo bu civar 

da Ulukışla - Kırgıl bataklığı 

kurutulmağa başlarımış ve Eş · 

mekaya bataklığının kurutma 
planı hazırlanmıştır. 

Bundan başka Afyon Gazlı 

göl hamamları civarındaki ıslilh 

işlerine de ehemmiyetle devam 
edilmektedir. Bugünlerde Eskişe 
birdeki Sazova bataklığı kuru
tulmaktadır. Mahalli sağlık vazi 
yetini bozan bu bataklığın ku· 
rutulduktan sonra yerinde pek 
yakında Eskişehir halkının bir 
mesire yeri teşekkül edecekiir. 

Mücadele mıntakalarında 

Sivrihisar ve Aziziye kazaları 
hududunda 15 kilometrelik b:r 

saha işgal eden ve civarındaki 

Bu~apeşte~e Konferans 
• 

Uç devlet Hariciye 
Vekili araıında mü
zakereler yapılacak 

Buda peşte 6 (Radyo). - l\Ia· 
car ajansının siyasi muhabiri 
bildiri yor: 

halya, Avusturya, Macaris· 
tan Hııı-ıcıy e ııazıl'lıırı 10 Ki\ııuıı 

sanı de Budapeşıe cJ o toı,ınııacnk 

bir koııforuııs nkdedect:ıkleı dir. 
ı Toplılntı üç ııün devam edecek· 

dilmcktedir. 
Seyhan sıtma mücadele mın 

takasında Silifkeuiu Erdemli 
köyü önündeki büyük Erdemli 
bataklığı da kurııtulmaktadır. 

Memleketimizin on güz< 1 limon 
portnkal ve muz bolıçeleı-ini ihti 
va eden bu yerlerde geçen sene 
de Lames bataklığı kurutulmue· 
tur. 

Sıhat Ilakanlıitının bu yıl 
da bu yerlerde amel:yata başlı

yarak bir taraftım memleketin 
sıhhatini kurtarmasını bir :taraf 
tan da yurda münlıit ve mahsu1 
dar toprak parçaları kazandır· 

makta olduğunu memnuniyetle 
kaydotmek lazımdır. 

Bakanlık. Kocaeli mıntaka· 

sında daha büyük gayret sadet 
mekte ve vilılyelin satın aldığı 

toprak kazma makinası ile bu 
işleri kökündon ıslah etmeye 
~alışmaktadır. 

Bu cümleden olarak bir ta• 
raftan Adapazarındaki Gökçeö· 
r~n bataklığının kurutulmasına 

başlanmış diğer taraftan da Ak· 
yazıdaki Uzunsöğüd ve yeni köy 
bataklıkları tefcir e~ilmie Akhi· 
sar ovasındaki uzun kanal da 
temizlenmiştir. 

Japon sansür memurları 
~anghayda kablo 
kumpanyalarını 

gezdiler 
Şanghay G (Radyo) - Japon 

sansör memurları faaliyetloriııe 

devam etmektedirler. Memurlar 
kablo kumpanyalarını gezmişler 
VA t~ftişlordo hu!onmuşlardı r 

l ur N ızırı H r 9 kuııuııım ııı d~ 
rada lıuluııa..:aklur \'e kral naibı 
tarafından kabul edileceklerdir. 



Halkevinde 
Konferans 

(YARIM DELiLER) 
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Zulmotmekten zevk duyan· 
lar veya zuluın edilmekten hoş
lananlar. muayyen bir eşyaya 

meso!A kadın eşyasına tapanlar 
tenasülü zıJAletler birer tereddi 

al~metleridir, Mütereddiler de 
bir takım ıztırarlar vardır. 

Çocuktan büyüğe doğru tah 
teşşuurun siyak ve sebakı olma 
yan harekütıoı intizamü koyan, 

fenaya mdni, iyiyi teşvik eden 
şey şuurdur. Şuurun irade kuv· 

veti zayıf oldukça ve bu zafın 

derece ve şekline Köre tahteşşu
ur kaçamak harekat yapar ki 
buıılnr ıztırarları doğurur. İşte 
mütereddi dedigimiz insanlar da 

bu ııtırarlar pek çok görülür. 
lşte halk Iisanıııda ahlftk ve vic 

dan dediğimiz şey tahteşşuur 

ile şuurun mücadelesidir. 'l'ah· 

teeşuurda toplanan bütün anasır 
dahili ve harici sebeplerle efal 
iııikilsiye doğurmaya mütema· 
yildir. Fakatşuuronu men eder. 
Bu men ediş azalırsa yarım de· 
li, boş Lütün kalkarsa tam deli 

olur. 

Dunn bir misal ile izah ede 
yim : F evkalade beğendiğiniz 

bir şeyi gördüğünüz vakıt tah· 

teşşuurdn bir inbisat hasıl olur 
ve oııa mAlik olmayı arzu eder· 

siniz fakat buna malik olmak 
için imkQn ve şerait varınıdır 

der kafa111zda bir muhakeme ya 
pnrsımz. l\lesel~ paramı yoktur 
O eeyi Hnlın tılsımDracak~uıııı; .$~ 

hibi görmoden aşırmak tahteşşu 

urun !steyecegi bir şeydir . I1'akat 

bu istek şuur tarafından mea 
edilir. Ballıuki bir psikopat itie· 
niz onu kimse görmeden aşır 

mak ça ·elerini düşünürsünüz. 

Veyahut malikiyet arzusunu duy 

duğuauz bir vücuttur. Ona ma· 
lik olmak için maniler vardır. 

Ya ahlAk telakkileri sizi o vü

cuda saldırmayı men eder ve 
yahut o şahısta isteğinize karşı 

mümaniat gCırmek .. Hor iki tnk· 
dirde de şuurunuz işler htıkim 

olursa mesele yok. Iltlkim ol

mazsa bir ıztırar ruhu sizi ya 
zorla o şahsa saldırır ahlftkeız 

olursunuz hatta ıztırar çok kuv 
vetli ise sevdiğinize malik ola 

mamak ve onu başkasında gör· 

mekdenee ya kendinizi veya O· 

nu yok etmek fikri do~ar. Bu 
empoyeskop bu ıztırar sizi mün 
tehir veya cani yapar. işte to · 

reddiye güzel bir misal... 
Iztırar denilen şey, bir fiile 

doğru gayrı iradi sürüklenme 
demektir. Fiilin tahakkuku şart 

değildir. Iztırarın kendini his· 
eettirmesi kafidir. 

Morsolli ız tırarı fiilleri dört 
vasıfla anlatıyor : 

Evtoltl dahilidir, yani dahi 
li bir mahrek tesiriyle olur. Sn· 
niyen kuvvetli ve amirane bir 
histir. Onun için ant ve şedit o
larak tecelli eder. Salisen şah
sın se viyesi, hayatı içtimaiyesi 
ve kabiliyetlerile· az çok mütena 
siptir. Rabinıı bilerek fakat gay 
ri ;htiyari yapılan şeylerdir. 

Iztırarın dereceleri üçtilr: 

1 - Basit bir aksei ruhiye · 
dir. Bunlar aptnllnrda ve snralı
Jıırda çok görülür .. Şalısı hiç bir 
tetkik ruhide geçiı·meksizin ha
rict veya dahili bir menba teei-

' 

riyle ani ve şedit bir aksülamel 
gösterir. Tıpkı bir elektrik <lüğ· 
mesinH bnsılmış gibi . 

2 - Iztır!lr ı uhi harkidir. 
Bunda reaksiyonda biraı teeh
hür \"ardır. Bu da şuurun hafif 
bir müdahalesinden naşidir. Fa
kat bu müdahale müessir değil· 
dir. Olsa olsa ızlırar biraz teoh 
hürle inik!ls eder. Psikastobikle 
isteride, nöbet haricinde sara· 
lıda görülür. 

3 - lztırar ruhidir. Bunda 
file ile fiil arasında şuur ilA tah 
toşşuurun uzun uzun mücadelo· 
si vardır. •Bunlar da şuur çok 1 
defa tahteşşuura galebe eder. 
Onun için bir çok ıztırarı hare· 
ketleri hndi şuurlariyle tevkif 
ederler. 

Mesela bunlardnn işidirsiniz 
( filan adam geldi, öyle mü 
nasc betsizlik yaptı ki mukabele 
etmem için lldetn çanak tutıu 

amma, ne ise sabretlim)dorler. 
fşte bunlar bu sınıfa d ehil 

ve az çok hafif psikopatlurdır. 

Bunlar da şuur berrak, sıkıntılı 
bir mücadele, nihayet fiilin icra 
sı veya İ .. 'ırnrın sönersiya sü
kunet hasıl olur. 

(LiııyJ) l>uıılarııı sureti hu
sulünü şöyle tarif eder : 

Bu tiplerde ataklık ani de· 
!}ildir. !7.tırar bir çok dara ileri 
geri gider golir. Bir çok mü
cadeleler ceryıın odor fakat hor 
dofa daha kuvvetli olarak gelir. 
Nihayet kırgınlık; can sıkıutısı, 
müphem rahatsızlıklar, sel>epı-;iz 
korkmalar, ürpermeler, uykusuz 
luk, mütemadiyen hareket ihli· 
yacı, bunlar geçip yenisi gelir. 

Nihayet asıl ııöbot şöyle çı 

kar : Şiddetli bo ş ağrısı, başta 

boşluk, bir tazyik veya hararet 
hissi, kulaklarda uğultular, ş" d 

detli yürek sıkıntısı, göğsünde 

ateş duygusu, \'Ücutta gerilme 
!er. Nihayet şuur bulanır. Iztı 

rar hakim olmuştur. Hasta hu 
ıztırarın kendisine ne fenalıklar 
yapabileceğini müdrik fakat o 
nun esiridir. Onu a ı tık kafasın 

dan çıkarmaya muktedir dAğil 

dir. Halid bu fenalıktım kaçmak 

1 
için o kadar çabalarlar ki aman 
beni bu işten men ediniz diye 
yalvarırlaı'. Bazen be (ikri ata 
bilirler fakat ekseriya mağlup 

olurlar Fıil icra olununca i\deta 
mesanesi veya bağırsakları tnz 
yik altında imiş ve tahliyeden 
dolayı rnhntlık duymuş bir in 

snn gibi bir hafiflik hissecforler. 

Fen işleri müdürü 
Anamura gitti 
Vilayet Nafıa Müdürü Bay 

Hıfzı Bilginin evvelki gün yapı 
lan inşaatı tetkik fe kabul mu 
amolesiniıı yapılması için Ana 
mura gilmiştir, 

istifa ve tayin 
Tarsus ikinci komiseri Bay 

Hnsan istifa etmiş ve istifası ka 
bul edilmiştir. Yerine }[ersin 

İkinci komiserlerinden D. Nazım 
tayiıı edilmiştir. 

Tarsus Memleket 
haı,f anesi eczacılığı 

Dört aydanberi münhal bu 
lunan Tarsus Memleket hastane· 
si eczacılığına 1937 sonesi Ecza· 
cı mektebi mezunlarından Da· 
yan Rübido Şen layin° edilmiş 
ve Tarsusa ııelerek vazifesine 

baflamııtır. 

i18çlard8n 
istihlak resmi 

Hazirandan itibaren kaldırılacak 
Ankara, - lspenciyari ve 

tıbbi müstahzarlar 1 hakkındaki 

kanununun 16 ıncı maddesinin 
rloğiştirilmesi hakkındaki lf\yiha· 
11111 umumi heyette müzakeresi 
sır ı sıııda, mezkur maddenin kal 
darılmasına dair 1\luğlıt mehuı:ıu 

B . Hüsnn kitapçı tarafından ve· 
rilip umumi heyetce nazari ili· 
bura alınarak bütçe eıwümeııine 
verilmiş olan takrir, maliye veki 
li ilotakrirsahilıi hazır olduhnlcle 
ğu" konuşulmuı;tur. Takrir Eahibi 
i. penoiynri vo tıblıimustahzarlnr 
dun alııımakta olan resmin sa 
nevi tutarı GO 70 bin lıra nrasın 

da az bir miktar olduğu için 
halkın sıhhatine yarayan madde 
ler üzerindeki istihl:lk resminin 
layihada olduğu gibi, kısmen de 
ğil tamamen kaldırılması mufa 
fık olacağıııı beyan eylemiş, Ma 
liyo Vekili do verdiği izahatla bu 
resmin mali yıl ortasında kaldı 

rılmasının müçazeııe bakımın

dan do~l'U olmadığını söyliye
rek ilganın !)38 mali yılı iptida 
sına kadtı.r tehirini istemiştir. 

Vaziyeti bir daha tedkik ve 
mütalea eden bütçe encümeni, 
temin edeceği varidat yokunu 
ııo olursa olsun, müvazeneye te 
sit· yapa•·ak herhangi bir vergiyi 
sone ortasında kaldırmanın öte· 
denberi yüksek Meclisin büyük 
bir itina ve asabiyetle takip ey 
ledi~i denk bütçe prensibine uy 
guıı düşıniyeceğiııi ve aucak bu 
rmıiın üzerinde layiha ile kısmen 
ynpılnn lr.nzililt hükumetçe 937 
bütç•ısinclo zaten derpiş edilmiş 

olup ilganın gelecek mali yıl ba 
şına tehiri halinde o zamana ka 
dar kısmen yapılan bu tenıilüt

tan da vatandaşlar mahrum bı · 

rakılınış olacağından layihanın 
tohiri de yerinde olmııyacağını 

düşünerek ispoııciyari ve tıbbi 

ınüstalızarlnrdan alınan ic..tihl:lk 
re mi 1 haziran 938 den itibaren 
tamamen kaldırılmak üzere IAyi 
hanın yük~ok bütçe biriııci mü· 
zakeredo knbul edilen şekilde 

çıkarılmasını uygun görmüş ve 
koyfiyetin bu şokilde yüksek 
:\IAclise arzına hükumetin de 
murnfakatile karar vermiştir. 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

K ırobası ntthiyesinde 

Köyler telefoııla merkeze bağ 
lanclı - ~1el{top Yapıldı 

Hayvanlar ıslah ediliyor 
Silifke, 5 (Hususi) Silifke 

nin Kıralbaşı nuhiyosintle üm 
ran ve kt•Y kalkıuma çalışmala 
nııa uovırnı tH.lllıııoktrdır, Yapı 

lan işler göze çarpacak bir doro 
cededir, 

Okul binaları 
l'ıun Durç '9e Sarı Aydın 

kiiylorinde köylüler tarafından 

yapılmakta olan üç sınıflı bir 
d ershaneli mektep binalarının 

inşaatı bitmiştir, Kavak ve Ça 
tak köyleri okullarının da du 
varları ikmal edilmişLir, 

Mutun Kürkçü nahiyesine 
bağlı Çukur köyü ile Çatak ve 
yine Kürkçünün Çömelek köyü 

Sayfa: 2_ 

1 Dünyada Heler oluyor 1 

İngilterede kral ~ane~ammn 
otomobilleri ~ususi muamele 

görmiyecek 
İngiltere kralı, resmi vazife· 

tor için yapılan seferler hariç ol 
mak üzera soyrü sefer işlerinde 

istisnai muamele aramamalarını 

bütün hanedan nzasına btlrlir· 
mişlir. 

Bu arzuya otomobillerin bek 
liycceği noktalar da dahildir. Ka 
!abalık sayrü sefer mıntakaların 
da kral hanedanrna aid otomo · 
biller de diğer otomobillerin 
bekletildiği yerlerde bekliyecek· 
tir. 

Teşrinie9nelin on dördünde 
yüz kadar taksi şoförü bir pro
testo alayı tertip ederek Leices 

ter · Sguaredon Piccadily - Cir· 
cuso kadar yavaş yavaş yürü

müşler ve seyrü seferi rlurdur· 
muşlnrdı. Bunlar, Düşes dö Ken 
tin Cafe de Pdriste yemek yer
ken yakında bir garaj Lulundu 
~u halde otomobilinin dışarıda 
beklemesine nıüsnade olunduğu
nu, lıallıuki taksili in durması

na mfürnade edilmediğini ileri 
sürmüşlerdi. 

1 Karaulıkta dans 
Ilebı ed adalarını teşkil eden 

adalardan lıirinde, Letis adasın · 

da ııenç erkekler ve kızlar kır· 

!arda ve karanlıkta dansederler. 
Bunun iki Rebebi vardır. O ada 
da oturan ve gençlere tahakküm 
eden ihtiyarlar dansı menetmiş-

' ltırılir. Bundan dolayı şehir da· 
bilinde daıısedemiyen gençler
şehir haricine çıkarak dansetme 
ltA başlamışlardır. Fakat ihtiyar· 
lar buna da mani olunc:t gençler 
şoseler üzerinde ve kırlarda ka
ranlıkta gizliden gizliye danset· 
meğe mecbur kalmışlardır. Tam 

On heş köyü olan bu nahi 
ye bu sone hayvanatın ıslahı 

için Tekir çifliğiııin )' Oliştirdiği 

kıymütli boğalardan tekir ırkı 

yedi boğa satın almış ve köyle 
r~ tevzi etmiştir, 

Yerli öküzler tenıamen iğdiş 
etlirilm iştir, 

ile Kırobasınnı Kıca köyleri • 
dans ortasında şose üzerinden 
geçen bir kamyonun genç çiftle 
ri muvakkat bir zaman için da
ğıttı~ı ve kamyon geçtikten son 
ra tekrar dansa başlarıdığı ek
seriya vaki olmaktadır. 

Telefon tesisatı 
Meı kez Mağara ilo lıülün 

köyler arasında telefon tesisatı 

yapılmıştır, Her köy ile muntn 
zaman muhabere oılilmokto vo 
en ufak l>ir ı:ıksnklığ~ meydrın 

verilmemek üzere tamiratına 

dikknt 0 1 unmaktııdır, 

Vill\yet Makamından alınan mü 
sa:ıde ile okul yapmak hususun 
da birleştirilmiştir, 

Kıca ilo Çömelek arasında 
yapılması ' gereken · beş sınıflı 

m aktep hina~iyle Çataklı da du 
varı ikmal edilen moklep bina 
sının inşaatının ikmaline dört 
köy halkı elbirli~iyle çalışmak 

tnd ı r, 

Mersin limanın~an 937 yılm~a i~raç e~ilen ~ayvanat 
ve ~ayvani ma~~eler 

937 yılında Mersinde n Ec 
nebi memleketlere yollanan hay 
van ve mntldeleri 

24422 ;naş vo 137710 lira 
tutarında koyun Ilayfaya; G0717 . 

.baş ve 21G19 lira tutarında keçi 
Ilayfaya; 76 baş ve 130 lira kıy 
metinde kaplumbağa İskenderi 
yeye; 3 baş '9e 20 lira tutarında 
köpek Hayfaya; 

792986 kilo ve 489247 lira 
tutarında yün lskenderun, Dire 
men, Marsilya, Tiryeste ve Bom 
baya; 38988 kilo ve 25515 lira 
tutarında kıl Hamburga; 79909 
kilo ve 42822 lira tutarında ko 
yun derisi Hamburga; 130440 
kilo ve 78108 lira tutarında keçi 
derisi Ilamburg, Tiriyeste ve 
Kıbrısa; 46330 kilo ve 6223 lira 
tutarında tuzlu balık Yafa fe 
Beruta; 143!) kilo \'O 12095 lira 
tutarmda bağırsak Bambnr.ga; 
480 kilo ve 240 lirn tutarında 

pastırma Beruta yollanmıştır. 
Tutarı 1004790 liradır, 

937 yılında Ecı.ebiden Mer 
sine gelen hayvan ve maddeleri 

48 baş ve 7400 lirn tutarın 

dn ınerkeb Kıl.mstan; 3 baş ve 
15 lira tutunuda ınauda derisi 
ltalya ve f skenderundan; 80945 . 
kilo f O 388GO lira tutarında man 
da derisi Mısır, Filipin, Sey!An 
ve Baruttan; 2158 kilo ve 670 
lirn tutarında sı~ır derisi Mısır 
~e l\ıbrı!ltaıı ; 1486 kilo ve 3624 
lira tutarında tuzlu bagırsak ts 
koııderun ve Beruttan gelmiştir 
fı0659 lirn Turkiyoclrn çıkmıştır 

icra dairelerinde 
Anknra- Bazı icra dairele 

rinde şifı1lıen yapılacak olan ta 
kip lalepleriııde damga resmi 
te harç alınmakta olduğu Adli 
YE\ Bakanlığının nazarı dikkati 
ui celbetmiş, şifuheu yapılacak 
takip tal e plerinin" arzuhal n1 nhi 
yetinde olmadığı için resme ve 
lınrca tabi tutulmaması alaka 
darlara bildirilmıştir, 

Günde 300 zelzele 
Zelzeleleri kaydeden rasad· 

hanelerin hesaplarına bakılacak 

olursa,üıerindo yaşadığımıı arz 
günde 9asati olarak 300 defa 
sarsılmaktadır. Bu sarsıntıların, 

büyük bir kısmı çok hafiftir, fa 
kat küreyi kaplıyan sert tabaka 
dan t[asıl olnıı gerginlikleri gi· 
dermeğe yaramaktadır. Şayet bu 
hafif sarsıntılar olmasaydı arz 

üzerinde sık sık müthiş zelzele 
foldkotleri vuku bulurdu. 

Bir parmağın 
kuvveti 

Uzu9larımızın kuvvetleıini 

tedkik eden bir doktorun sözle 
riııe bakılacak olursa ayağımızın 
başparmağı kuvvetle yere bastı 

ğı zaman vasati olarak 28 kiloa • 
ramlık bir tazyiz husule getir
mektedir. Ayni parmak yürürken 
erkeklere 35 ve kadınlarda 30 
kilogramhk bir tazyik hasıl et· 

mektedir. 

Ayağımızın diR'er parmakla· 
rının kuvvetleri l>Rşparmaktan 

çok zazıflır~ Halbuki çocuklarda 
diğı:ır dört ayak parmngının kuv 

nitevis belen daha fazladır. 

... 



... 
~ . 

YENi MERSiN 7 IKiNCi KANUN 1938 CU)I.\ "..---------
SAYFA :3 

Vilayet makamından : 

türl{ parası k:ıymetini korıı ma 
hakkında 12No.lukararname 

Kararname No. 2-7695 

-6-
Neeri tarihi : 23-12-1937 

D) Navlun, sigorta ücreti döviz mezuniyeti verilir. 
komisyon vesaire gibi herhan E) 1 - TUrkiyede çah-
gi bir hizmet mukabilinde ve şan reasUrans ve sigorta şir 
rilen Ucretleri serbest d6vizle ke.tlerınin Türkiye haricinde 
vermiyen memleketlerin bu ki şirketlerden reasilrans ve 

•kabil aler klarına karşı aynı retrosesyon tarikile almış ol-
suretle kabele olunmak Uz- dukları işlerin pPşinen tediye 
re bu · :aklar Cumhuriyet edilen hasarlarına eid tazmi-
merket nkasında bloke bir net miktarlarının, 
hesaba ıydettirilir. 2 - Türkiyede çalışan 

Madc JO - A) İşletmekte reasUrans ve sigorta şirkel-
oldukla _.igorta branşları il- !erine iş veren Ti:rkiye hari· 
zer!rıd01. (hayat kısmı hariç) cindeki şirketlerin Uç aylık 
reasürlerine tediyeye mecbur hesap devreleri neticesinde 
oldukları miktardan ancak ha ala cakları tahakkuk ettiği tak 
riç memleketlerden aldıkları dirde işbu alacaklarının. 
sigortd muemelfitındırn mille- 3 - Rf!asUrans ve rPtro 
vellil serbest dövizlerin s·ır sesyon mukavelenamalerine 
fına mezuııiyet verılir tevfikan SP.ne sonunda yapılrın 

Bakiyesi ın Pmleket dtthi· kar v~ zarar hmmhının Tür· 
linde pıase edilir ve işbu plas kiyede çılışırn şirketlere bı-
man gelirlerinin de döviz oto· rakmış olduğu safi kar Uzerin 
rak ihracına mUsade olunur. den Türkiye haricindeki iş 

B) lşletı ı~ kte oldukları veren ş i rke tlere isabet eden 
sigorta braşları Uzerinden (ha temettülerin, 
yat kısmı hariç) retrosesyoner Serbest dövizle tediyesine 
lerine tediyeye mecbur olduk- kambiyo murakabe mercilerin 
ları gayri safi primin 010 3,5u ce milsade olunur. 
nun döviz olurak tedıyesin- F) 1 - Mevzul'.lrı itiba 
den sonra kalan bnltiyeden rile um~mi sigorta şıır tları da · 
hari_ç memleketlerden aldık · biline girmeyen ve mahiyet· 
Jarı sigorta muameUitından leri itibarile hususiyet arz
mUtevellit s ~ rbest dövizlerin eden rizikolarla, 
sarfına mezuniyet verilir. 2 - Mevzuları itibarila 

Bakiyesi memleket dahi- umumi sigorta şartları dahilin 
tinde plise edilir. Ve işbu de bulunan ve mahiyetleri ili 
plasman gelirlerininde döviz . barilede hususiyet arz etme· 
olarak ıhracına mUsade P.dİlir. diği halde s:gorta mebaliği ve 

C) Hayat sigorta mua- tehlike derecelerine göre umu 
melAtile uğraş1n sigorta şi r· mi reasUrans mukavelelerin
ketlerinin reasUrörlerine gön- de münderiç azami limitler 
dermek zaruretinde bulunduk· fevkinde kalan rizikoların . , 
!arı dövizlerin ihracına müsa 
ede edilir. 

Ancak bu mi kter kanun 
mahsusla teşekkül eylemi ş 

Milli Reasii rans TUrk Anonim 
şirketi hissesi çıktıktan son · 
ra her muamele için kalan 
miktarın 2000 iki bin Türk 
lirasını tecavüz eden meblAğı 
rnil~mmene aid sigorta prim
Jerine inhisar eder. Ayın hU· 
küm va miktar sırf reasUrans 
muameUlti le iştiğal eden şi r
ketlere dahi şamildir. 

Ancak bu hUkUm Milli 
ReasUrans şirketinin tesisin• 
den evvelki muameleler hak
kında 400 liranm fazle sı için 
tatbik olunur. 

D) TUrkiye hudutları da· 
hiiinde çalışan sıgor.ta şirket 
!erinde sigortıtiı oluptr Tür· 
kiye hudut!srı dıthil vey~ ha
ricinde hesRra uğrayan mal· 
iare nid dfivızler mUteneffıi 

h11ri~te hu l undıı2u taktirde 
8 rbest dövızle öıie ni r. 

Hu gibi tediyat kliring 
hesapları ile derhal yapılması 
mUmkiln olan ahvalde ~liring 
yolu ile icra olunur. Şu kadar 
ki kliring vıııiy etle ri dolayı· 

sil~ işbu tPdiyatın der hal ya· 
pılmReı mUmkUn olmadığı 
takdirde :,bilateehhr serbest 

Sıgortalarına aid dövizler 
serbest olarak vMilir. 

G) Sigorta muamelatındao 
miltevellit döviz mUsadeı:d an 
cak sigorta şi rketlerile reasil· 
rans şirkttlerine verilir, 

H) Sigortaya müteallik 
döviz müsadeleri yalnız An
kara fstanl.ml ve İzmir kam· 
biyo murakabe mercilerince 
her Uç ayda bir verilir Ancak 
O fıkrasırıdaki döviz mUsade· 
Jeri işbu müddet kaydına tabi 
deği ldir. 

(Sonu var) 

Mersin tecim ve en~üstri 
o~asm~an 

Sicil No. 980 Smıfı 4 

Mersi in Mahmudiye ma 
hallesinde oturan T. C. taba 
asından olup Mersinin Silifke 
caddesinde ıs Nolu yeri kanu 
ni ticaretgah edinerek 1936 
taribiodenberi perakende ıt· 
tar itlerıle uğraşan Bay Abdit 
gafur Türkistanlı Abdülgafur 
Çoğal ticaret lakabını Noter· 
den tastıkli getirmesi üzerine 
8 - 4-937 tarihinde 9xo nu· 
maralı sicile ticaret kanununun 
42 inci maddesine göre kayıt 
ve tcacil edildiii bildirilir. 

Mersin piyasası 
•••• 

6 - 1 938 
K. S. 

Pamuklar 
Klevlınt 
Dağ malı 

Kapı malı 
Koza 
Kırma 

Kozacı parlağı 

35, 
27,5 

5-50 
21 25 

bufday • çavdar 
Sert şark 5,, 
Yumuşak 5,, 
Yerli buğdayı 4 .. 
Çavdar 4,~4. 
Anadol yulaf 3.50 

arpa 
Anadol 3,87 
Yerli 3,,62 
Nohut ekstra 4,5 
fasulye 7,50-11 

Yulaf yerli 3,,25 

Mercimek yozgat 7-8 
Sablep 120-1 ~o 

Tatlı çoğen 24 
Balmumu 7·) . ' 
Cebri 10 

Susam 1:>, 

yapağı 
Siyah 
Şark 
Ana dol 
Aydan 
Yıkanmış yapak 
Gü'Z yunu 

53-54 
52 

5:!-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 

80 
42, 

28-30 

Tatlı badem içi 
Acı ,. ,. 

Acı çekirdek 
Urfa Yağı 
fçel ,, 15 

pirinçler 
Birinci nevi mal 15-16 
İkinci nevi mal 
Çay 
Kahve 

:.'95-305 
111 - 112 

Borsa T elgraflan 
5-1-998 
Paralar 

Türk allunu 
/sterlin 
Dolar 

Frank 
Liret: 

1080 
626, 

79,,95 
23,2-5,75 
15·'16.75 

Y [ N i MERSİN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone Türkiye Hariç 

Şerait l için için 

Senelik 1200 Kr, 2000 Kr 

Albaylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir avlık ıoo Yoktur. 

Resmi ilinahn satın ıo 
Kurutlur. 

i L A N 

Mersin Askerli~ şu~esi ~aşkanlığından 
ı _ Pi~tıd~ v~ lopçu srnıfınd<.tu yeııi erat Ct•lp 

ve sevkedil.-ct>klir. 
2 • Piyadt~ sırııfıudan H~O doğumlularda dahil 

olduğu halde 329 \e a28 Ve daha )Ukarı do
ğumlu fili hi 'tlUt> tini yapma ruış pi yadt>ler. 

Topcu sırııfı ,; ıfan ;{~ç 1 doğumlularda c.htlıil ol
du"u ha.hl~ 330 ve daha yukarı doğumlu fili hiz
m~1i yapın' nıış topçularla tertilrn l ikmal edilecek 
tir. 

3 _ Çağırı sırtısı gPçaıiş bakaya kalmışlar·la 
muamelesi hitmiş yoklama kaçllğı saklılarrnda şu 
bemize k erıd i 1 i k leri ilden nıiirac:w l elnırleri, 

4 _ Toplarıtı günü ıo ikinci kanun 938 pa-
zartesi giirıiidiir. . 

5 - 8 i k i ilci k a n t1 n 9 3 8 ~ ii rdi sa al 1 3 e k 3 J a r 
nakdi bPdfll kahul edilehiltıct-ıklir 4 6-7-l I 

Mersin tecim ve en~üstri odasmdan 
Odamızın Üçüncü sıoafında ve ticaret sicil defterinin 

731 inci numarasında mukayyet ve müseccel (Mehmet Sup
hi Arcasoy) firması odamıza gönderdiği 27 - 12 - 937 
tarihli mektubund• 938 yılından itibaren ithalat, ihracat 
ve komisyon işlerini terk ettiğini ve yalnız dahili alım ve 
satam işlerile iştiğal edeceğini bildirmesi üzerine işbu key
fiyet mezkur firmanın siciline 28 -1 - 937 tarihinde kayıt 
ve tescil edildiği ilin olunur. 

i L A N 

Mersin Sıh~at ve içtimai muavenet mü~ürlüğünden 
~l~l'SIU uu· n ı lekt· l tıa~tti lıa rıe ~i elr«J f div~i'l a rm· 

dan cıkarılan tahıuinrıı 1350 kilo ve bt· lıer kilo
su 8 \uru~lan parmaklık dfmiri pazarlJk surelile 
satılacaktır. 

Almak istesf-'nltırin demirleri görm~k üzre 
Mersin memlrket hastahanesine ve hu b:tpla malu 
mal edinmek isti yPnleri n Sıhlıal miidürliiğlinP- ve 
vilay~t daimi eııciimerıiııe miir<.ıcaatları ilan olunur 

31 - 4 - 7 

A N L • 
1 

Mersin orman bölge şefliğinden 
Mersinin ey va gediği yay lası ci varınd ~ ki cen -

net öldiiğii ormanından 203 kental karışık kömür 
serbest satışla ve demir ışık küyli civar111daki top 
rak tepeormanından 240 kental çıra serbest sa
tışla ve çeşmeli köyii civarındaki gök gübet orma 
nından 532 kental karışık kömür köylü artırma
sıda 11- l -- 938 tarihine mlisadi( salı giinü sa
at 14 de ihale edilmk ÜPZP.re 28 - 12 - 937 tari 
hinden itibaren on brş gtin müddetle 
köylii açık artırmasına konulrnn~tur. 

serbest ve 
3 0_ 4-7. 11 

Zevk ve ta~iat sa~iplerinin nazan ~i~~atine 
Salon, Ev, Dük kan, mağaza ve lica retharıeleri 

ni trmiz lıir şekilde yağlı ve sulu boya y~ ptır
mak, son us ı 1 pla~tik pentür usullrri ile evleri-
ni trz,· ı n eı nır k nıohil va la rrnı cilalatmak arzu 

~ . 
edenl .. rin ho, a cı Ka,·serili O~maıı Okrıara miira-
ca at eı nıtltır; nwıır .. ~ ti~ ri ik • iz a sınılcı rad ı r. Alınan 
iicr .. tlPr nrnlt>clilclir. 9- lo 

IRf AN MUSA KOLONYASI 

Sıhhat VP. tP.ravetinizi daima muhafaza et. 
m .. k içirı l"tikHm ... ı Ecz:Hl f'Sİ ı ara fmciau imal 
edileu lrfau ~lusa Koloııyaswı kullanaııız. 
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1 Sayııı ııaık~~!~~!~.~!1ıuıa~k~~u~ıııııyan KA YAi 
gDELEN SUYUNU gayPl sıhhi bir şe~.ilde menbağdaki tesi aunda eksik- C 
l tikleriui tamamlaırnş f P-ıuıin en son u~ullf~rini yaptırmakda hnlunduğu
ımzu arz ederiz. 

1 KA y ~C!ELEN su~u lftt 

1 Kaynadığı yerden ıtı~aren ıstasyon yanma ka~ar cam ~orularla ~lllur ~avuzlaraı 
1 in~irilmiş oradan~a ~ütün fiziki ve kimyevi evsaf ım mu~afaza e~erek el ~eyme~enl 
1 ~ususi kimyakerimiz ~uzurun~a oamacanlara ~ol~urulmak~a ve muntazaman 1 
1 sehrimize gelmektedir . İ 
&I KAY AD ELEN SUYUNUN evsafı ve fevkaJMeliğine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızınn 

1 gösterdiği rağbet ve teveccühü karşısında fazla söz söylemeği zait görüyoruz. Sıhhat Bak'ınlıgı 1 
&ive selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU ~alrız Türkiyenin ı 
il en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulunduğunu isbat 
U etmiştir • 111 ! iştahsızlığa, hazımsızlı~a bir çok mide ba~ırsak hastalıklarına kareı KAYADELEN şifalı bir M 
911 hayat kayna~ıdır. !! Supu pek temiz ve btrrakdır._ Tecr~be tdtn sayın halkımız kendinde buldufu zindelik ve sıhhatın ! 
s verdi// farklarla suyumuzun muştensı rol!almaktaaır. s 

• Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 1 
••n ••~~~~nw~Ra~~~1~enannnnn nn•••nnn 
Vurtdaş ı 
Kızllaya aza olunuz 

Yeni ~tersin Basım 

evinde basılmıştır 

) 

.. · 
.•. 
' . ' . . . ' 

/;':::' 
•' ' ' ... 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor, 

ONA KARŞI 

. 

halis temiz urfa 
Yağları 

En iyi yemekler, halis, temiz, URFA 
yağından yapılır. Güzel rayihası, saf· 

'
lığı temizliği il~ tanınan ve karışıksız 

olan Urfa yagını külfet, masraf ve 
!zahmetler ihtiyar ederek getiren mersin 
merkez bankası karşısında Ayintap ticare~ana 
sin~e bulacaksınız 

Ayiııtap ticart·thanesindt1 n laer nevi saburıları 
nızı, ZP.ytin )'ağ ı, Pirinç, ~lt'rcinu~k Fasulya ve 
huna mümasil )'Pmeklik ihti)açlerını toplan ve 
ıwrakPnde lflmin tıdebilirsiuiz.-
Kışhk lev azımatmızı mutedil fıyatlarla şimdidf.n 

:ılı uız. 28 -- 30 

r.: ~ 
ı~.:n;~~!a~~ç~Evi. 

• 

15 Mersin kebabı koyon eti ile 

25 Yoğurtlu kebıp sıde yağ hışlama et suyu ile 
15 Kuşbaşı kebap 
20 Domatisli kebıp 

20 Batlıcanlı Urfa usulu 
20 Sulu kebap Adana usulu kebap 
20 Suımsaklı Ayiotap kebabı 
20 Külbastı 
20 Yumuttalı salçalı kebıp 
20 Kirazlı Kebap 
20 Keme kebabı 
20 Patatisli kebap 
20 Baharlı kebap 
15 Sade maydanuzlu k~bıp 
20 Yağlı hamurlu et tepside 

• 

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

Evinde yukarıda yazılı kt>baplar ile daha bir çok ya· 
zılmayan kebaplar sırf koyun eti ıle yapılır. Sayın müt· 

• il\ teıilerimizi memnun etmek için yapılan bu taahhütten 

nı örnek kebacısı Jıhnıet çekinmez. 
ı!L Bir tecrübe k~fidir. 4-10 .,ID 
• •.• · ~--=~ . ~e:IP 

oto gün 
~.,01.,Ü GÜNÜ arayan sayın 

müşterileri onu zafer caddesinde atel j 

vesinde bulacaklardır. 

F01~ O G i}N o fotograf çe~tirme~ 
modern ve temiz ~atıralara malik of mak deme~tir. 

FOTO C C ı1 , ", • , ~ •· , fıı ı ıı . • f t • ~ ı ı 
:"' " 

Hazırlıkla Davranınız I ~r-.ı ı ıdı"'u ' ıı .) p t ırıı < nı ı bı ı ~ lt r ı ı,ı µö • 
' 

1 ı tÜrt-hılırsiuız. I 

FOTO GÜN Fotografa ait heri 
alır ve gece gündüz aile Jütün ve gu-
ruplara gider. / 1 

l ı FOTO G ÜNü sürat güzeJlik ve cizibe yaratan bir 

j yer olarak kabul ediniz. 

" 25-.W_, 


