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Dün toplandı. Top· 
lantıya Fevzi Çak
mak ta iştirak etti Alınan para ce%asın ın yarısı cürmü bu

lan memurlara mükafat olarak verilecek Ankara 8 C,Rad)· o) - Heyeti 
Vekile dün Başvekil CeHil Baya 
rın başkanlığı allında toplanmış 

ve muhtelif işler üzerinde görüş 
müşler ve icabeden karılrları it 

Ankarl\ 7 [Tı:ın muhebirtn· 
den] - B. Sabıl 'l'oprıığm Milli 
fUrk dili kııllnnnııyaolnrın ceza 
landırılması hııkkında teklif ettiği 
ıaylba Dabtllye Eocameoln"lo gö· 
rnşnldO ve Adliye EncOmenlne 
gönderlldl. Bu kanun teklifinin 
btHUn rubu şu madde ile ifade 
ed ilebilir. 

TOrk devleti hıblyetinde olup 
m illi ve ırki lisnolardao gayri 
bir ecnebi lisanını Milli Tllrk dili, 

Ytıhut ırk dili yerinde ohırdk yal· 
nıL oturdukları evin haricinde, 

gerek ailesi efredlyle, gerekse 
diğer Mr vatandaşile konuşmayı 

lttynt edioPnler, yirmi döı t saat
tan bir haftaya kadar hspsolunur 

lar veytt on liradan yllz liraya 
kadHr nakdi para cezasıoa mab· 

kum edilirler. Alınan para cezası 
nın yarısı cllrm!l bulan memurla · 

ra mükafat olarak verilir. 

1 
tih1Jz eylemişlerdir. Bu toplantı 
da genelkurmry başkanı Fevzi 
Çakmakta bulunmuştur. '. 

~1 i il etle r 
Cemiyeti ioin 

suriye - Lübnan 
Fransa· Jngiltere 

görüşmeleri 
Londrn A (Radyo)-1\lillet ler 

Comiyelini cnnlaııdı1'mak için 
lngiltere ve Fransa arasında tam 
bir ınutalıaknlı efkllr vardır. Bu Lübnan Başvek:ili Şaına g~e ıcli 
meaele etrafında gayret edilme· 
ei iki hükumet arasında karar· 
laştırı 1 m ıştır. İki memleket arasm~a~i maJi işler görüşüldü 

ispanya sa~Hlerin~e Şam- Buraya gelen Lüb 
nan başvekili Boy H yrottin Eh 
dcp hükumet orküniyle görüş 

Lükleıı sonra Baruta döıımüşlür 
Haber alındığına göre Lüb 

n an başvekilinin seyahati, Suri 
y e vo Lübnan nraııındaki mesn 
lihi müştHoke işlerinin müzııke 
resiyle alnkadardır. 

Alfıkndar mehafil bu husus 
taki miizakerclerin esas itibarile 
eu şekilde ııelicelenm ış olduğu 
ııu beyan etmekted ir. 

Her iki memleket menfaatle 
rine göre gümrük istiklUllerioi 
m uhafaza edeceklerdir. 

ilci memleket arasıodoki mn 
li gümrük tarifesi IJir sene müd 
deıle olduğu gibi bırakılncaktır 
Tecrübe mohlycıtinde olan bu 
b ir soııo gf1çli k l+m sonra, her 
meın loketi ıı istilılfl ki tatibi t edile 

Yali ve Parti Baş~anmnz 
Bugün Ankaraya 

gidecekler 
Sayın Voll ve Pnrll başkanı· 

mız B. HUknUddlo Nasubtoğlunun 
bııgUnkO E>kspresle Ankara ya gl · 
dec· ği ve Vekrıletlerle v\Ulyet iş · 

lert etratındtt görOşeceği haber 
alınm ı ştır. J yl yolculuklar dileriz. 

Yahudiler 

Fil isti ne serbestce , 
girmek istiyor 

1 

1 
1 

Londra A.A - Roylcr ııjsnsı 

nıo öğrendiğine göre, dOnya Sio 
nlst teşkilatı müstemleke nezareti 
nezdinde t(>şebbOste bulunarak 
beyaz kitapta mevzuubnhs edllen 
ve Yahudilerin Flllstine girmesi 
için Şll rt koşnlıın yUkı;ek siyası 
seviye hokkınduki kaydıa derhol 
kaldırılmasın ı ve Yahudilerin ser· 1 
bestçe Fillstioe hicret edebllnıele· 
rloi lstemişllr. ı 

Gazeteciler toplantısında söz 
atan Ytılıudl teşk1Ulllarına men· 
su p blr çok yüksek şnhslyetlerde 
ıae ııılekellerinden lıır çoğunda 
Ya hudilerin gitgide fcno vııziyette 
ka ldıklar ını soy lemlşlerdlr. 

r ck ona gi>rc bir karar tetile 
cektir. 

Ilu habere temas eden El 
kl1bcs gazete i, varılan nolice 
ile mesalihi müşteroke mesele 
sinin müphem bir kısmının hol 
oclilnıiş olduğunu,Suriye ve Lüb 

nan hüküınetlerinin on güne ka 
dnr gümrük işlerini ellerine aln 
caltlarını yazmaktadır. 

Bir Fransız vapuru 
battı 

Paris, 8 (Rııd yo) - İspanya 
8ahillcriııde karaya oturan Frıın 
817. vapuru bir Lürlü kurtulama 
mış ve baımışlır. İçerisinde bu 
lunan bir mühendis ölmüştür. 
Onbeş yımılı vardır. 

suriye hükUmeti 
1938 Senesi )'eni bildcesi 

Meclise verildi 

Yergi, resim ve ~arçlara yeni zamlar yapıhyor 
Şaın, - Suriye hükumeti 

1938 bütçe layihııları meclise ve· 
rilm iştir. Yoni Bütçenin masraf 
kısmı 11 milyon 223 bin liraya 
baliğ olmaktadır. l\lasrnfın 7 bu 
çuk milyon liraya yakın maaşa· 
ta talısis edilmiştir. 

Bütçede maaşlorn yüzde 50 
40 nisbetinde zam yapılmışhr. 

Suriye devlet memurlarının 8a· 
yısı "7872., olarak tesbit edilmiş 

tir. 
Bütçenin varidat kısmına ~e 

lince ağnam vergisi 40, yol para· 

sı 150 kuruşa çıkarılmıştır. 
Kadastro. aşıır, musakkafat 

arazi, temetlu vergileriyle müs· 
kirat, eğlence, tuz, kibrit çakmak 
resimleri Posta ve telgraf ücret· 
leri m üstesna olmak üzere diğer 
bütün vergi, resim \'e harclara 
y üzde GO nisbetinde zam y apıl · 
mı ştı r. 

l talya bahri kuvvetlerini çoğaltıyor 

Yen iden iki biiyiik zırhlı ve 
on il{i krovazör yapılıyor 

Zırhlılardan birine Roma diğerine 
Pero adı verilecektir 

Roma 8 (Rndyo) - İtalya hü 

kumeti :l5 bin tonluk iki zırhlı 
ile 12 krnvazör ve kA.fi mikdar 
Tahtelbahir inşaatıııa karar ver· 
miştir. 

Bu karar kt'ınunsanide Vene 
dik sarayında Duçoniıı reıs1 iği 

nllında Y"Ptlan toplantıda itti· 
haz edilmiştir, 

Bunlar Adriyatik te Ceneve 
tezgulılarıııdn imal edileceklir, 
Bu hususta ittihaz edileıı kaı ar 
lar altıkadar vilAyetler valilerine 

bildirilmiştir. Programın tatbiki 
ne derhal başlanncaktır. 

Zırhlılardan birine Roma, 
diğerine Pero adı ver ilecek tir. 

----------------·-------
Romanya Hariciye Na11n 
Belgrada gidiyor 

Bolgral, 8 (Hadyo) Homan 
ya Hnriciye Nazırı Tatart-Fko 
ay ın on ikisinde Belirad11 gele 
cektir. 

______ ...;.... __________________ _,,;,,~~ 

Arnavutl kK a ı 
Vinene gazetesi muhabirine 

beyanatta bulundu 
Sizinle ihtiyaç ve emellerimiz barış için

de yaşomaktır. 
A rnavutlar bu hususu idrah etmişlerdir. 

Belgra', (Hadyo) - Arna vut 
luk kralı Ahmet Zogo, Belgıat 

ta çıkan Vreme gazete!-linin Ti 
ran muhabirine şu beyanatta 
bulunmuştur : 

Memleketimiz iki ctost ve 
komşu memlekellerdir. ihtiyaç 
ve emellerimiz, barış :içinde ya 
şemaktı~, Arnavutlar bu hususu 
idrak etmişlerdir, Z ira ancak ba 
rış içinde terakki edilebilir, Ci 
handa ve Avrupada çetin mesA 
lelElr vardır, Fakat bunlar halle 
dilmiyecek bir şekilde değiller 

dir, 
Ben yeni bir harbe ihtimal 

vermiyorum, Zira yakında bir 
harp patlamıyacnktır, Dalkaıılar 

dakl vııziyete gelince : 
Balkanlılıırın bir arada \'O 

N anl{inde 
Amerikan sefaret

hanesi yeniden 
acıldı , 

Şanghay 8 (Rad~oJ - Nan· 
kindeki Amerikdn sefarethanesi 
Şanghaydan giden iki Amerikan 
siyn~t memur tarafından tek 
rnr açılmıştır. Vıızifeye başlı yan 
memurlar ı lk raporlarını vermiş 

)erdir. Bu rapora nazaran sefa· 
rethaııe binacıı biraz hasara ug
ramıştır. Amerika t'a tandaşları· 

na bir zarar ol mamıştır. 

Vazife uğrun~a ölen Royter 
muha~iri 

1 

Londra, 8 (Radyo) ispanya 
cumhuriyetçileri ile asiler ara 
sındaki muharebatı mahallinde 
görerek mensup olduğu aj ansa 
bildirmek üzere Tiruele gider. 1 

ve vazife ui}runda ~ölen Roytor 
muhabir inin cenazesi merasimle 
kaldırı lmıştır. Merasimde gazete 
ciler ve İngiliz gazete muhabir 
le ri de bulunmuşlardır. 

B erlinde 
ikinci büyük bir ba· 

lon yapıldı 
Derlin, 8 (Radyo) Yolcu nak 

liyatı için yapılan ikinci balo 
nun iııensı ikmal edilmiştir. Bu 
balon kırk yolcu ve bir o ka 
dar da mürettebat taşıyacaktır. 
Üçüncü balon da yapılmaktadır 
Üçüncü balon ikinciden G metro 
dııha u zu n olack t ır. Bu balonlar 
şimali ve cenubi Amerika ara 
sındn seyrüsefer yııpacaktır. 

Gazete kağıdı ~onteniam 
Ankara, - Norveçten almak· 

ta oldu~umuz gıızete kftğıdı kon 
teııja ııına bir mik taı daha ilO.ve 
edilmesini İktisat VeUleti tara· 

fından kabul olunmuştur. 

dos l ık ıç i ııde yaşad ı kla rını sö y 
lemek isterim, EHelce Balkan 
tar barut \'e ntoş iQindeyd iler, 
Bu gün ise; soadet, dos tluk ve 
barış iç inde işlerini soı bestçe 
yapıyorlar, Arııarntlukla komşu 

memleketler ara~ıııda mevcut 
esas mcselelor hnlledilmiştir, Ge 
riye ufak işler knlmıştır ki bun 
!arın ela dostane ve kardeşçe 

ııol icol e ııd ir i leceği ne kani im, 
Anlaşmalar daima kardeşçe 

olmalıdır, Unutm amalısınız ki 
Balkan dovletl crindcm birinin 
zayıf rlüşmesi dif'ter Balkanlıla 
rın da '.zayıf düşmesiııe sebep 
olur, Onun içindir ki barış için 
do clbirliği ile çalışmak her za 
man 11\zımdır, Bu iş l eri başar 

mnk için de her zaman meşak 
kale katla nmalıyız . > 

Mutbak 
Tuzu 

Yüzde Otuz ucuz· 
ladı. 

lııhisarlar Genel diroktörlü 

pü ınulfok tuzu fiallnrıııı yüzde 

otuz ııisbethıde ucuzlatmıştır. 

Şimdiye kadar Çaınaltı luzlasın· 

da 4 kuruş 30 paraya satılan 

mutfnk tuzunun fiatı yeni tenzi . 
lfllla 3 buçuk kuruşa indirilmie· 

tir. Çamallı luzlasmdaıı muhte· 
lif şehirlerd eki depolara gönde 

rilecok mutfak tuzlarına yalnız 

depolara kıldar yapılan masrnf· 

lar ilüve olunacaktır. Genel di · 
rektörlük bazı büyük şehirleri· 

mizde masraf da katı l mak sure 
tile mutfak tuzunun d e po satış 

f i ntıııı lesbit etmiştir. Buna gö
re mutfak tuzunun d epolarda 
sa tış fı atı Aııkarada 4 kuruQ 30 
santim, lstanbulda 3 kuruş 80 

santim, fzm ird o 3 kuruş 60 san 
t im, Samsundu 3 kuı uş 90 s an· 
tim, Trabzonda 3 kuruş 93 san 
tim Adanada ·1 kuruş 18 santim 
Mersinde 3 kuruş 88 santimdir. 
Du vaziyete göre Ankarada 
mutfak tuzunun kilosu 50 para 
lstanbulda ınulfak tuzunun kilo 

su da 1 kuruş 45 santim ucuz· 
lamış bulunmaktadır. 

İnhisarlar genel d irektörlü
ğü, perakende rn çu\'al ile tuz 
satışı yapan dükkô.ncılarla tu7.· 

cuların n ormnl kdr ile satış yap 
malarrnıtemiıı içinmahalli inhhıar 
şubelerinin belediyelerle daimi 
temas halinde bulunarak, ihtika 
ra meydan varmemelerini do 

teşkillllın a bildirmiştir. 

Du cümleden olarak Anka· 
ra inh isarlar baş direktörlügü, 
şimdiye kadar perakende 7,5 ve 
8 kuruşa 8atıl:ın mutfak tuzu. 
nun yeni tenzilattan sonraki sa· 
tış fi atı için bir narh konu lma· 

sı etrafında şehrim iz belediye· 
ıile temasa baelamıştır. 

• 
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Halkevinde 
Konferans 

(YARIM DELiLER) 
-5-

Mütereddileri üçe ayırıyor· 

lar : 
1- Müvazenesizler veya 

d ejenere siiperyolar, 2- Safdil· 
ler, 3 - Aptallar. 

l\lürnzenesizler cemiyeti be 
şeri ye içinde manlo::;ef en yük· 
sok mıwk ileri işgal eder. Bunlar 
dnki zekllnın -ıızlnlığı, mütevali 
hareket ıztırariyle gösterdikleri 
covvaliyet, h iç bir şeyden yılma 
dan atılmak ve bir işe yapış· 

mak hususundaki cür'et ve cesa 
retleri ile normal insanların fev 
kine çıkmaktadırlar. Zira, nor
mal bir şeyi yapmak ister.Fakat 

ekser boyunıı düşünür mahzurlu 
görür yapamaz. :!\lürnzenesiz ise 
gözünü kırpmadan onu yapar. 

ve alkışa hak kazaııır. İşte mü 
\·aıenesizlerin bu hali onlaı a 
fevkaltauiiye sanat vermiş ve 
muvafrakiy r tleri kareısında nor· 
maileri ve hele safdıl re aptal· 

ları teshir etmişlerdir. 
Safdiller, ~emiyeti beşeriye 

içinde muayyen evsaflar tanıtır 

lar. Bazılarına kalender, bazıla

rına babacan, bazılarına kendi 

halinde, bazılarına da elliye süt 
lüye karışmaz veya nkmaz kok· 
maz denilen bn tipler hayatta 
mu.ıyyeıı işleri, kendilerinden 

bir zerre dahi ilave etmeden hir 
makine bir mütahnrrik cisim 
camit gibi yaparlar. Bunlarıı saf 
dil veya dt>jenere mevaye denir. 

Dejenere enferyorlerde ap· 
tallardır. Fikri ve bedeni hare· 
ket kabiliyetleri fııami derecede 
mahdut veya madum l\iınse

lerdir. 
Dejenere süperyolnrdan hü 

kümdar olmuş siyasi mevki sa
hibi olmuş pek çok l insan var· 
dır. Zira köşe başında bir taşın 
üzeriııe çıkıp da saf dilleri re bu 

dalaları peşinden sürükleyecek 
cerbezeleriyle iş görürler ve nef 
sini tehlikeye atmak istemeyen 
normallerde, seyirci kalırlar. 

İşte dünyadaki bir :çok ihti 

HUlerin mantık ve mahiyeti . . 
Hafi cemiyetler, anarşistler nih· 
listler bu gruptadır. Yoksn mil· 
lotlerin zulüm, istipdat, düşman 
karşısındaki meşru isyanları 

buna merbut değildir. 

Diypsomani : İçmek ıztırarı 
damektir. Bunlar alkolik demek 
değildir. All,olik içe içe nlkola 
alışrııış ve müzmin küul tesem· 
müme uğramıştır. Diypsomada 
ise alkolu sevdiğinden ve hoşlan 

dığından değil, deruni bir ıztı· 
rarı ruhiden dolayı içer. 

I>iypsoman, ıztırar geldiği 

zaman ııe yapıyor yapıp içecek 
tir içemezse çıldıracak dereceyi 

bulur. Alkolu çalarak \'Oya adam 
öldürerek tedarikten çekinoıez. 

içkiyi içince büyük hir sı· 
kıntıdau kurtulmuş gihi zayif 
bir adam olur sükfıııet bulur.Bu 
ızlırar bazı inııanlarcla sık ba· 
zan dn seyr ktir. Sık olanlar 
cinneti küuliye ile malul olurlar 
Seyrek ohrnlnr da mevsim, za· 

man tardır. Akşamcılar, veya 
kışın reya yazın yahut yulnız 

baharlarda içenler gibi. Maınafi 

hepsi do bir behnııe bulurlar. 
Gammi, alilm ve ekdarini da~ıt 
mak için içtiğini, bayram, sevinç 

sebebiyle içtiğini velhasıl içmek 

için her şeyi .behnne olarak 
söyler. 

Bunların içinde yetmiş kere 
töoekilr olanlar, karısının nika· 
hına e\'ladının başııı:ı yemin e· 
denler pek çoktur yakınları söy 
lerler. (.Aklına !'gelmezse melek 
giLi odam, aklına gelince çıldı 

rıyor) derler. Diypsomada ses
si11 sedasız, gürültüsüzce evinde 
veya köşebaşı me~·hanesiııde iç· 
ınekten, alkolik ise snziyle,sözile 1 

mezesiyle içmekten hoşlanır. 
Bir kelime ile hulasa eder· 

sek nlkoliım bir itiyat, dipsoma 
ni bir ıztırardır. 

Iztırarlarla yalnız küule 
karşı değildir. Bütün mükeyyi· 
fata karşı vardır : l\lorfinoman, 
eteromai, haşlşomaııi, kokaino· 
maııi, heroinomani, veronaloma· 
ni, asprinomani, mantomaııi gibi 
muhtelif maddelere karşı ıztırar 

!ar tarif edilmiştir. Heyeti umu 
miycsiııe birden tozicomnme de· 
nir. 

Jztırarlar tahakkuk arzuı-u, 

tahakkuk safhası vo sükunet ol 
mak üzre üç safhaya ayrılmış· 

tır 

Iztırarın şekilleri şunlardır: 

Tık, gülünç işler, kaba işler, se· 
bntsız işler, intihar, sirkat, şeh· 
vet, harık, tahrip, nefsine şiddet, 
tasmim, diğerlerine sui muamele 
katil, tenasüli ıztırarlur ... 

Tık her çeşil hareketler, ru
hi enıpolisyoıılar tarzında görü· 
lür. Göz, kaş ağız, burun hare 
ketleri, damdan düşer gibi ko· 
nuşmalar, seliimuaeleyküm kör 
kaflı demeler hep birer tıktır. 

Gülünç şeylor yapan adam

lar da eksik · değildir. Birisini 
görürsünüz ki her yerde her 
mecliste aranır. Çünkü onun ha 
yatta işi gücü mütemadiyen gü 
lünç şeyler yapmaktır. Ne ter· 
biye, ne cemiyeti beşeriyenin ka 
nuııları onu mennedemez. Sözü 
ile, harekeLile, münasebeLli mü· 
ııasebetsiz her yerde gülünç iş 

yapar. 

Keza bazı insan tardır ki 
kabalık fıtratının icabıdır. Ko· 
nuşnıası, oturuşu kalkışı, yeyip 
içmesi her şeyi kabadır. Xe tor· 
biye ve ne de tahsil onu düzelt 
moz daima sevilmiyen, kalp kı· 

raıı, nefret edilen bir tip hulin· 
dedir. 

Sebatsizlere gelince; bunlar 
hayatta hiç bir ball'lya sap ol
maz. Sıksık mAslek değiştirir bir 
gün tüccar, öbürgün memur, bir 
başka gün artist. Fakat hiç bi· 
rinde durmaz. Bu•ılara ~halk bir 
dalda durmar. veya hercai meş· 
rop de der. 

Kelptomani: Bu tipteki in· 
sanlnrda çalmak bir ıztırar ha· 
!indedir. En yüksı:.ık ailelere men 
sup tahııil ve terbiye görmüştür 
her istediğine malik olmak için 
her türlü imkdna maliktir. Fa· 
kal milyon vererek aldığı şey

den değil, sahibi 'görmeden dük
kandan aşırabildiği bir iğneden 

zevk alır. . 
Katil; Bazı insanlar vardır· 

ki irsi bir islidatla mahmuldür. 
'Bunlarda impolsiyon gıılir v& a 
dam öldürmedikçe sükılnol bul· 
maz. Öldürmedün evvelki ıztıra · 
rın verdi~i sıkıntılı halleri ile 
cinayetini müteakip tabancasını 

polise vererek dünyanın en sa
kin adamı haline gelieleri tetki
ke değer. 

Denizbanl{ın 
Teşkilat ve kadrosu 

Ekonomi Dekanlığı yeni sene
den itibaren tPşokkül eden De· 
niılıank'ııı teşkilat çe kadroları 

üzerinde çalışmalnrıııa devam 
etmektcdk. Denizbank'n ba~la· 
nacak olan \'an gölü, tahlisiye 
g e nel clirektöılü~ü. lstanlıul, lz· 
nıir. Trabzon işletme idareleri, 
romorkörcülük ve kıla\'uzluk ida 
resi deniz yolları, Akay, fabrika 
ve ha\•uzlar idareleri Denizbank 
ın teşk ilat ve kadroları bakanlık 
çıı tesbit oluncaya kadar bugün 
kü şokilleriyle faaliyetlerine de· 
mm edecekler ve memur maaş

larıııı da mevcud kadrolar üze · 
rinden vereceklerdir. Deniz bank 
ın genel direktörünün önümüz· 
deki günlerde tayini yapılııcak· 

tır. Genel direktörliiğe kimin ge 
tiriloceği henüz belli olmamıştır. 

Yeniden beş kaza 
teskil edildi .. 

Ankara - Be ş yeni kaza 
kıırulması hnkkındaki kararname 
Vekilin lleyetluden çıkmıştır. 

Mardin viIAyetinde ldlz ve M11dı, 

dıığı Tuncelinde Kulan, Erzurum 
c!a K»rnyazı, Diyarbııkırdıt Çınar 

k ı1zıı lnrı teşkil edilmiştir. 

Bir tabirin tefsiri 
istendi 

Ankara, - IIiznıellcn ayrı· 

lan Nafia memur vo müs tahdem 
leriniıı yapamıyacaklan işler 

hakkıııc.laki kanunda y ıı zılı "ım
tiyazlı, şirkotler,, tabirinin ll! f~iri 
bir lozkore ile hükumet tarufın· 
dan Meclisten istenmiştir. 

Danimar~a ile ticaretimiz 
Ankara - D ınimıırku ile bU· 

bOmetlmlz arasındıı bir mil idet· 
t •nberi devam etmekte olun lica 
ret \.e klirlng anl11şmusı etrafında 
ki rnUzakerelerd en Cumhuriyet 
Ma rkez bankatında mevcut olıın 

bloke parahırın lasfiyesin(! ait o
lun kısmı ikmal edilınlş li r Tü k 
ofis reisi B, BurhHn Zihni Sanus 
ile Danimarka M11sl1:1b11tgnzarı ıır1:1 

sındıı imza edilmiş bulunun l u 
11rlıışmuya göre TUrklyeye yapl 
mış olan idb:ıHH bPdl' li olurnk 
Cumhuriyet Merkn bankasına 
yıılırılıuış olun paruhır Dırnimıır · 

kaya hıılı ve şarap ihracı sureli· 

, le tasfiye edilecektir. ı 
Di~er kısımlara uit olan mu 

zakerelere Yunanistana gitmiş o 
lan Danimarka m11slahatgUıarının 

avdetinden Eonra tekrar başlan~ 

caklır. 

lsviçre ile ticaretimiz 
İsviçre ile hükumetimiz ara 

sında yapılacak yeni ticaret ve 
kliriııg anlaşmaları müznkerda 
rinde hüklımetimiz adına Türko 
fis Heisi B. Burhan Zılıni Sa 
ııus ile Türkofis müşavirlerin 
den B. Cabir bulunacaktır. Bay 
Burhan Zıhni Sanus ile Qabir 
bu ayın yirmisine do~ru llerııe 

hareket edeceklerdir. 

Yaııgııı çıkarmak ıztıran 

Bazı insanlar vardır ki ) angın 
çıkal'makla şöhret bulmuştur. 

Bunlar mesela sigortadan para 
almak için değil zevk için yan · 
gııı çıkarır. Romayı ateşliyerek 

geçip kıu·şısında keman çalan 
Ncron tam bir dejeneredir. ikaı 
harik ıztıral'ı en cok melankolik 
tiplerde, nptallarda, buuaklarda 
görülür. 

Manyatizma ve ipnotizma 
Bu gibi hünerlerin 
gösterildiği yerler
den alınacak damga 

• 
resmı 

Ankara, - Manyatizme, ip
tıotizma ve lıunun gibi hünerle· 
rin icra edildiği yerlerde kulla
nılan~duhuliye biletlerindotı dam 
gn resmi kanununun hususi mad 

desi mucibince bir resim alınma 
sı lazım gelmektedir. 

Bu damga resmi hakkında 
viUlyetlere biı· tebliğ yapılmış 

\•e bu tebliğde şunlar bildirilmiş 
tir. 

1 - l\Janyatizma, ipootizme 
gibi hünerler tiyatro, sinema, 
sirk, stadyom ve emsali müesse 
solerde göstorildi~i takdirde, kul 
!anılacak biletlerin, 1 kuruştan 

aşağı olmamak üzere, bilet be· 
dollerinin yüıde beşi, 

2 - Eğor bahse mevzu O· 

lan hünerler balo, bar, drınzig 

ile hih1ınum e~lence ve temaşa 
mahallerinde gösteriliyorsa 5 ku 
rnştan aşağı olmamak üzere bi· 
l \ l hl'dellerinin yüzde on beşi 
nislıetindo vergiye lılbi tutulma 
l:ırı lüzıın gelmektedir. 

( içel) Dergisi 
Şt>hriıniz Halkavi tarafın· 

dan ayda bir defa neşredilmesi 

tekanür eden Derginin birinci 
sayıcı güzAl bir kapak içerisin 
clP, nefis tabedilmiş resimlerle 
20 sa) fa olarak intişar etmiştir. 

Kıymelli nıekaleleri, tarihi, 
iktisadi, içtimai yazıları ihtiva 
ede n Der~iııin okunmasını bü
tün okuyucularımıza te IMersin· 
lilere ta\'siye ederiz. 

Dergi Halkevinin kendi mat 
baasıııda. yapılan biı· çok sipa · 
rişler henüz gelınE!den tabedilme 
siııe rn(tmen çok güzel olmuştur 
Uundaıı sonra çıkacak sayıların 
da daha hüyük bir tekamül gö 
ıülecPği ise şüplı es i ıclir.1 

Niyazi Develi Öldü 
l\tersinim;zin eski aile reis 

leriııden ilmi fazlı ile tanınmış 

iyilik sever Niyazi Develi kısa 

bir hastalığı müteakip ı>vvelki 

gün sabaha karşı saat dörtte 
rahmeti rahmana :kavuşmuştur. 

~lerhum uzun seneler, Mali 
yede, Ticaret Odasında ınemuri 

yet yapmış, bilahare ticaret lıa 

yatına atılarak arkadaşlariyle 

beraber şehrimiz ;Ticaret Banka 
sıııı açmak suretiyle Mersine fay 
dalı olmuşlardır. 

Niyazi De\•eli, herkese iyi 
lik ynpnınrı sever, kimseyi incit 
mez, kendi halinde bir zattı Fa 
risi lisanını ana lisanı kadar iyi 
bilir \'€ yazardı. Vaktinin çok 
zamanlarını okumakla ve iba 
detle ·grçirirdi. Ölümü Mersin 
için bir ziyadır. 

Ölünün cenaze merasimi 
dün ü~le üzeri yapılmış ve yüz 
!erce :\lersiııli bu sakin ve muh 
terem ölüyü ebedi meskenine 
tevdi etmişlerdir. 

Kederdide aileBinin, oRlu 
13 ıy ~Iuhittin ile kardeşleri Mus 
lafa Doveli ve yeğenleri Doktor 
operatör Mahmut Develi, E\·kaf 
.Müfettişlerinden Maz!Um Develi, 
Elektrik ,;mühendislerinden Saip 
J)e\•eli ve damatları Bay Şükrü 

Şıhınt.111 \•e }fustafımın teesııürle 

r ini µnylnşır ve ölüye Allahtan 
ralımot dileriz. 

Sayfa: 2 -------
1 Dünyada Heler oluyor 1 

İnsan nelere kadir 
değil 

insan kendine öyle bir yar· 
dımcı buldu ki, kadir olmadığı, 

olmıyttcağı hiç bir şey kalmadı. 

insanın bu yardımcısı fendir. 
Fennin yardımile her an yeni 
bir icad ediyor, yeni şeyler ker 
fediyor, her şeyde yeni bir te· 
kdmül gösteriyor, her şeyi ek· 
ınelleştiriyor. 

Bunlara dair bir ka~ misal 
gfü.terelim; 

Lancashire'de bir sütcil vıır 

Bu adam günlerden bir gün i· 
nekleriıı su içtiği yalakları elekı 

rikle biraz ısıtıyor. Suyu çok so 
ğuk bulnııyan inekler daha çok 
su içiyorlar ve daha çok süt ve· 
riyorlar. Sütçü, yalakları ısıltığıP 
danberi 17 inekten 150 litre fal 
la süt almağa başlamış.J 

Mademki sütten konuştuk, 

bari sütlen ipek çorap yapılma· 
ğa başlandığını da haber vere· 
lim. İtalyan bilgini Antonio Fer 
reli, sütten ipek yapmağa muvaf 
fak oldu, 

• • • 
Günlerden bir gün size: J{U 

laklarınızla okuyacaksınız! deı s· 
lere gülmeyin. 

Doktor Tourmier d'Alba bir 
Alet ical etli, prnfesör Barr bll 
llloli mükemmel bir şekle soklll· 
Bu filet, gözünüzün önüne konııP 
8'.llırlara ses veriyor. 

• • • 
Evinize topla patiska alırsı· 

nız, amma bir gün bir top caıJJ 

alacağınız aklınıza gelir mi? 
Top top satılan, kilQ'ıd gibi 

ince, IUstik gibi bir cam icad e· 
dildi. Bu cam makasla kesiliyor. , 

• • * 
Profesör Lucien Daniel ayni 

ağaçta iki cins zerzavat yetiştir' 
di. Ağacın dallarında domates. 
kökünde patates çıktı. 

Büyük babalarımızdan ·biri 
mezarından başını kaldıracak ol 
sa, dünyamızın, terk edip ;gittik 
!eri dünya olduğuna kabil değil 
inanmazlar. 

Bir Amerikan 
kulübü daha 

Bugünlerde Amerikads met 
hur aşçı E~coffer dosllarının kd 
lübü açılmıştır . .Mütevaffa Escof 
fer Amerikanın en meşhur aşçısı 
idi. Kulüp azası yüzder. fazladır, 
buuuıı yarısrnı lokant: cılar ve 
aşçılar teşkil e1mAktedir. Müte· 
bakisi ise Amerikanın şikemper· 
verlerinden ibarettir. 

Kulübün riyasetine bir aşçı 

ayni zamanda muharrirdir ve 
arada sırad!l Amerikan gazetele 
rine makaleler yazar. İkinci roi9 
de keza, aşçıdır, Amerikan mil· 

y'arderlerinin birisinin hoeunagi 
decek yemekleri hazırlamak vıı· 

zifesile mükellef olan bu )şçıb• 
şı beğendirdiği yemekler için ne 
kadar bol bahşiş alır ki, kendisi 
de hemen hemen milyoner ol· 

mak üzeredir. Escoffier dostları 
nııı kulübü bir program çizmiş· 
lir. Bu programın gayesi yeme1' 
kültürünü inceleştirmektedir. J{d 
lüp turafından senede iki gal• 
ziyafeti tertip olunacak ve geretE 
Escortier tarafından vaktile icad 
edilmiş, gerekse kulüp azası uı· 
rafından tertip olunup jüri heye 
ti tarafından takdir edilen ye· 
mekler ikram elilecektir. Bu ı• 
la ziyafetleri esnasında davetU
ler, müteveffa Escoffieı·'ye bit 

hürmet olmak üzere, peçeteleri 
dizleri üstüne koymalfa deıtilı 
boyunlarına bağlama6}a mecbur 
tu lulacaklardır. 
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Vilayet makamından: 

türl{ parası }{1)1metini }{orııma 
hakl{ında 12 N o. lu kararname 
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Madde 38 - Hukamet ve· 

ya hUkOmetin sermaye itiba · 
rile alAkalı bulunduğu milcs
sesalla 20-11-93:. tarihinden 
evvel yapılan mukaveleler 
müstesna olmak Ozre yapıla

cak veya tecdit olunacak mu 
kavelelerle ecnebi mUtehassıs 

tarın harice çıkarabilecPği ser 
bettt döviz miktarı maıış vt>ya 
ncr~tıerden her tur:ü vergi ve 
tevkiflit ~ıkarıldıktan sonra 
elde kalan miktarın azami 
beşte birini gt.çemez. 

Madde 39 ·- Ker.dilerile te 
diye muvnzenesi esasına da
yanan klirirıg anlaşmdlarile 
bağlı bulunduğumuz memle
kellerlo ülkf'S:nde tahakkuk 
edecek gayri ticari mahiyetle 
ki ihtiyaçlarımız için t.ıloke 
bir hesap açan memlekelerde 
ki: 

Efradı ailelerine para gön 
dermek isteyen: 

1 • Resmi devai r ve mües 
sesatta çalış•ın ecnebi miltehas 
sıslarle. 

2 - Kendi hesaplarına ça
lışan ecnebı lere maaş veya üc 
retlerinden veya şehri kazıınç 

tarından her lürlil vergi ve 
levkifat çıkarıldıktan ıJonra 
elde kalan miktarın llçte biri 
nishetinde döviz mUsadesi 
kambiyo murakabe mercileri
ne verilebilir. 

Bu haddin fevkinde dö
viz verilmesi para genderile
ce~ memleketteki hesap va· 
ziyetine göre tayin olunur. 

Madde 40 - Resmi ve hu 
susi devair ve mUtssesatta ça· 
lışıp TUrk paresile aylık ve
ya Ucret alanlardırn hariçte 
iaş sile mUkı>llef bulunduk· 
ları efr•dı ailelerine pua gön 
dermek istiyenler mahalli is
tihdamlarile ş .. hri ücretlerini 
natık olmıık l:zre tanzim ede
cekleri VA mllstahdem bulun· 
dukları mUessPseye tasdik et· 
tirecekleri bey11nnameyi kam 
biyo murakabe mercilerine 
tevdi edcc klerdir. 

TUrkiyede kendi hesabı· 
na çıslışan ecnebilerden hariç 
te ieşelerile mükellef bulun· 
dukları efradı ailelerine para 
göndermek istiyenler şahsi 

kazançlarını mllbeyyin olarak 
tanzim ve mahalli vergi ide· 
relerine~ tevdi edilecektir. 

Madde 41 - Ecnebi sefa
ret ve konsoloslukları ile ma
rn urlarının kambiyo mura"a
be mer~ilerinin mezuniyeti ol 
maksızm harice çıkara lıilecek 
leri döviz miktarını geçemez 

Bu dl\viılMden bankalara 
&Rtılan kısmının bazı istisnai 
ehvalde tekrar mubayaası Ma 
liye vekAletinin müsadesine 
mOtevakkıflır. 

Madde 42 - Yolcuların za 
ti f'ŞY8Nı bu kararname ahki· 
mına tabi değildir 

Madde 43 - TUrkiyedeki 

Neşri tarihi: 23-12-1937 

ikamet mllddetleri ne olur sıt 
olsun hariçten TUrkiyeye ge
len ecneb! seyyahlarla ecnebi 
iş adamlarının ve ecnAbi mrm 
lekellerde müesses Türklerin 
hariçten beraberlerinde getirip 
ilk TUrk gümrük meı ha lesin 
de alakadar gUmr ük memnr 
larına p'l sapoı·tlarına kayıt ve 
işaret f'ttirdildeıi paraların· 
dan Türkıyede sar fedemedi k· 

leri lus1mlıırını avdetlerinde 
kıımbiyo murakabe mercileri
nin vizesine hacet olmaksızın 
harice çıkarabilirler 

Madde 44 - Tilrk parası
nın idhaJ ve ihracına muteal
lı k talepler yalnız merkezce
tedl<i k ve ihr~ç olunur. 

Yo:cular zaruri ihtiyaç 
larına karşılık olarak 25 lira 
ya kadar (dahil) TUrk parası 
nı serbestca Uzerlerinde ithal 
ve ihraç edebiltrler. 

Madde 45 - Merkez Ban· 
kası tarefindan idhal ve ihraç 
olunacak esham ve tahvilat 
mOstesna olmak üzrealelumum 
esham ve tahvilat ile kopon
ların TUrkiyeye ithali veya 
Tilrkiyeden ihracı kambiyo 
murakabe mercilerinin mezu 
niyetine mütevakkıftır. 

TUrkiyeye ithaline mezu 
niyet verilen esham ve tahvi
lfıt mukubilinde döviz veril
mez. 

Tahsil için bankalar va· 
sıta•ile hariçten gönderilen 
Devlet tahvillerine aid kopon 
ların döviz mllsadesı kambiyo 
murakabe mercilerince verilir 

TUrkiyede icrayı faaliyet 
Pden şirketlerin memeliki ec
nebiyede bulunan hissrdnrları 
na ve tolwilat hamillerine ait 
koponların döviz şirketler httk 
kındaki hususi hükümlere ta· 
lıidir . 

{Sonu var) 

Mersin tecim ve endüstri 
o~asmdan 

Sicil 1('150 Sınıfı 4 
Mersinin Nusratiye ma

hallesinde Uray caddesinde 
Güzel Palas otelinde otur•n 
T. C. tabaasından olup Mersi 
nin Mahmudiye mahallesinde 
Postane caddesinde 12 No lu 
yeri kanuni ticuetgib edine· 
rek 6-1 93,,- tarihindenberi 
toptan Kereste müteahhidi 
işlerile uğraıın Bay Hasan 
(Hasan Kayın Kereste Müte· 
abhidi ) ticaret lakabını Noter 
den lastikli getirmesi üzerine 
8-1-938 tarihinde 1050 nu 
maralı sicile ticaret kanunu 
nun 42 inci maddesine göre 
kıyıl ve tescil edildiği bildiri
lir. 

Nö~etçi Eczane 
bu akşam 

SAÖLIK Eczaaeai 

Mersin piyasası 
1 •••• 

8 - 1- 938 
K. S. 

Pamuklar 
Klevlant 
Dığ malı 

Kapı malı 
Koza 

35, 
27,5 

5-50 
Kırma 21 25 
Kozacı parlağı 

buğday - çavdar 
Sert şark 5., 
Yumuşak f>.' 
Yerli buğdayı 4 .. 
Çavdar 4,~ 4, 
Anadol yulaf 3,50 

arpa 
AnadoJ 4 
Yuli 3,.62 
Nohut ekstra 4 ,5 
fasulye 7,50-11 
Yulaf yerli 3,,25 
Mercimek yozgat 7-8 
Sahlep 120-> ~o 
T•tlı çoğen 

Balmumu 
Cebri 

Susam 

Siyah 
Şark 
Ana dol 
Aydın 

yapağı 

Yıkanmış yapak 
Güz yunu 
Konya malları tiftik 
Yozgat 
Keçi kılı 

)) dabığ 

Deriler 
Keçi derisi çifti 
Koyun derisi kilosu 
Sığır derisi tu:ılu 
Sığır bava kurusu 
M•nda derisi 

24 
1·> ~ , 

10 
Vı, 

53-54 
52 

52-55 
80 
70 

52 

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatlı badem içi 
Acı ,. » 

Acı çekirdek 
Urfa Y•ğı 
f çel ,, 

80 
42, 

28-30 

15 
pirinçler 

Birinci nevi m•l 15-16 
ikinci nevi mal • 
Çıy ::ı95.3o5 
K~bve 11l • 112 

Güven 
Sigortası 

Hayat tarifeleri ih 
tiyacınıza en uy
gun olanıdır. 
Ac•ntası. VASFI ORCUN 
dın arayınız. 1-30 

Y E H i MERS i N 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone \ Türkiye Hariç 

Şerait ( için için 

Senelik 1200 Kr ı 2000 Kr 

Altıaylık 000 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 100 Yoktur. 

Resmi ilinahn satırı ıo 
Kuruştur. 

PAZAR SA \'FA :3 

i l A N 
Mersin PortH~al Ba~çesi Te~ni~erJiğin~en 

1 - Mersinde Portakal örnek bahçesinde yapılacak bek· • 
d ve alttt muhafaza binasının keşif bedeli 1~'35 lira 57 ku· 
ruş olııp 31-12-937 den 14-1-938 Cuma günU saat ıs de 
açık eksiltme suretile talibine ihale edılecektir. 

2 - Eksiltme muayyen günde Mersin Filmigatuvarın· 
du bulunacak komisyon huzurundıı yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 92 lira 62 kuruştur. 
4 - Bu inşı:ıat hakkında fazla malOmat a'maıc istiyen

leriıı Portakal örnek bahçlsi teknikerliğine müracaat etme· 
leri ilan olunur. 31-5-9-14 

l A H 
1 

1 
ln~isarlar umum müdürlüğünden 
1- )Jtlrsiude şartuarue ve projı·si mucibiııce 

~ aptırılacak l ı arut ucrit dt•posu ı ıışa&tı pazarlık 
usulile t>ksiltı: eye konulmuştur. 
. 2- lteşif bedeli 1189 lira ~i5 kuruş ve ruuvak 
kat teminatı 89,~l liradır. 

3- Eksiltme 13 ı 938 turihine rastlay~n per 
şenıbe giirıü saat 1 ı1 de ~ alıat:ışta lt\'3zım ve 
mubayaat şubesindeki &lım koruiS)Onurıda y11pı
lacaktı r. 

4 - Şartname ve projelfr 6 kuruş bedel nıu 
~abilinth~ irıbisadar inşaat şulıesile uıPrsin mfl
dül'lüğlinden alınabilir. 

5 - Eksiltme~·e iştirak etmek istiyenlerin fen 
ni evr~k ve vPsikasını inhisarlar iıı~a~t şubesine 
ihraz ederek ayr·ıca t lılin t \esi kası alnıalan la-. . 
zımdır. 

6 - istt>klilerin ptizarlık 
~aatta yüzde 7 ,5 giivt>ruue 
karda adı g•·çen kom İS) ona 

ıçı n tayin edilen ve 
parasile birlikle yu
geluwleri iları olunur 

30-4 .6-9 

i l A N 
Mersin sı~hat ve içtimai muavenet müdürlüğünden 
Cinsi ~larkası 

llt>lidor Siuıens 
L>hleks 

Talımiui fı\· aıı .. 
Lira ku 
4300 00 

Ordeks koc~ıer Zt>I 4300 oo • 

Mu vakl..at ten i 
rıall Lir ku. 

Dl2 5o 

i) 12 50 
ı - ~1ersin nıemlt•ket h:-ıstalıarıesi icin sfltın a-

lıııacak olan yuk~rıda cirısh·rile nıark~ları ve lah 
nıin bedellerale movakkat ıeuıiu~tları )azıh iki 
cins ronıgen cihazlarından birisi 21 ikiuci kanun 
9H8 tarihine nılisadıf cuma glinii saat on btışle 
ihal~ eılilmek iizre vil~iyet daimi enciimenince a
çık f:ksiltmeye vazolurınınştur. 

2 - isteklilerin hu La plll ki şartnameyi görmek 
ve fazla mahim~l almak iizrt~ her glin sıhhat ve 
ve içtimai nıua VflfWl nı fid ii rliiğiine \'e ihale gli
nfıde muvakkat lt>minat uwkluplarile birlikte vi
layet daimi encümenine nıürl!eaatlan ilan olunur 

1 

1 
Mersin in~isarlar 

6-9-12-15 

L A N 
müdürlüğünden 

inhisarlar idaresinin Mersin ve daşra anhar
ları için bir sene zarfarıda Mfrsinf ~f>lfct>k leihmi
nfn J o,ooo ıon cu valla tuzlarm iskPlede rua vuna
dan vagonlara v·e idare anbarlarma \'e aııbar )ar
dan isla8yondaki vagonlara ve v:•gorıhırdan an. 
b:ırlara na kıl ve istif araba ve lıamrualiyesi ı 0-
1-938 tarılıindPn itibaren on beş giin müddetle 
açık rksillmflye konulmuştur, Talımini kıymt>li 
7 500 lira olan bu iş ıçiu almacak mu vak kat te
mirıat 562 lira 50 kuruştur. Uu işe nit şartruınıe 
inhisarlar idaresindedir. Eksihme ~5 . 1-9b8 güniin 
de yapılacaktır. 

Tııliplfrin mu va kk » l tenıina tla rile hera lıer ta
) in olunan giinde Mersin iuhisarlar nıiidürliiğün. 
dt- bulunmaları ilan olunur. 9-13-18-2~ 
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içel Defterlığ,ındarı 
Kazanç Vergisinin ikinci İhbarnamesi Tarih No. Senesi Mükellefin ismi Mahallesi 

Miktarı No, Tarihi 
Lira K. 
ıos :ı1 4-156 2- 9-936 

380 22 - 4-937 
6-lü 14-4-937 

126 928 Mühendis Jlurşit ailesi Cami şerif 
31 62 
27 00 

66-68 93i Furuncu Memiş O. Hafü Nüzhetiye 
400 930 ,, Hasan oğ Abdullah Mahmudiye 

Yukarıda ac\reslerile namlarına tarh PıiilP-n hazanç vergilPri gfisteri
len üç mükellefin ika mel ettikleri nıa im ilin lPsbi Line im~ ~in lıu 1u11a ma mış 
olduğuntfan hukuk usul,1 nıulıakenıeleri kanunuııa levfı~an Lrbliğa t )erine 
kaim olmak üzre ilan olunur. 

. 
nuuu•nunnw~ncnnnnn nn. uu nn•= 
i kayadelen suyu ı 
il Sayın llalkımızın Sılıtıatırıı göz öniirıde ııııaraı. e~ı hutunııııyarı KA YAi 
t.aOELEN SUYUNU gayet sıhhi bir şe~ilde menhagdaki tesisatında eksil- 1§ 

1 tikleriui lam~mlanuş fennin en son usullerini yHptırmakda bnlunduğu- ı 
ımzu arz ederız. 

1 KAY ADELEN SUYU 1 
~ Kayna~ığı yer~en iti~aren istasyon yanma ka~ar cam ~oruiarla ~illur ~avuzlara 
1 indirilmiş oradanda ~ütün fiziki ve kimyevi evsafını mu~afaza ederek el deymedenl 
1 hususi kimyakerimiz huzurunda damacanlara doldurulmakda ve muntazaman 1 
1 şehrimize gelmektedir . 1 
18 KAYADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkaladeliğine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızın 

1 gösterdi~i ra~bet ve teveccühü kareısında fazla söz söylemeği zait görüyoruz. Sıhhat Bak'lnlıgı g 
g'ive selahiyctli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU ~alrız Türkiyenin G 
8 en iyi suyu olmakla kalmayarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulundu~unu isb:at il 
8 etmiştir • • il 
! iştahsızlığa, hazımsızlıQ"a bir çok mide baA'ırsak hastalıklarına kareı KAY> 9ELEN şifalı bir N4 
96 hayat kayna~ıdır. n 1 Suyu pek temiz ve btrrakdtr. Tecrübe tdtn sayın lzalkımız kendinde buldutu zindelik ve sllzhatuı 1 
B verdi// farklarla suyumuzun müşterisi çofalmaktadır. 

& Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 'i 
••111111011 mmnann a nnn ~ nwı1awn ~ 
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Resmi devairve müessestla ticurethanelereai t her nevi def ter 
ler ve evrakı matbuaveaaairei en nefis bir tarzda sür'atle yapar 

***~*··~·~~**•*·~··· 
HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPARİŞ-
LERİ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLAP\.. 

1 HER NEVİ 
KİTAP, G-AZE TE 
VE ~Ea:ı.v.ruA 

TABINI DER. UH-

1 TE EDER.. 

KARTVİZİT . 
D A V E T K. A R. T-..... 
LA. R. I. ZAR. F K.A-
G I T EAŞLIK.
L AR. I T AB ED İ
Lİ R.. 

Yeni Mersin Basımevinde basılıuıştır 

r.:=- E. ı ~ 

~ Ornek Kebap Evi 
~I Ahmet Kaya Selçuk • 
ill Kuruş Kebaplu 

15 Mersin kebabı koyon eti ile 
25 Yoğurtlu kebap sade yağ haşlama et suyn ile 
15 Kuşbaşı kebap 
20 Domatisli kebap 

• 

20 Bathcanlı Urfa usulu 
20 Sulu kebap Adana usulu kebap ~ 
~ O Sarımsaklı Ayintap kebabı 

• 
i O Külbastı 
ilO Yumuıtalı salçalı kebap ~ 
20 Kirazla Kebap 
20 Keme kebabı 
20 Patatisli kebap 
70 Babarh kebap ~ 
15 Sade maydanozlu kebap 
20 Yağlı hamurlu et tepside 

il ~o Çiğ köfte ~ 
5 Salata, Cacık, Turşu 

: Kıbrıs çarşısında 8-10 Numaralı Örnek Kebap 
Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile daha bir çok ya· 
zılmayan kebaplar sırf koyun eli ile yapılır. Sayın müı· 

m teıilerimiıi memnun etmek için yapılan bu taahhütten. 

nı örnek kebacısı Jıhrnet çekinmez. 
!ll_ Bir tecrübe kafidir. 6-10 ~ 
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TÜRK HAVA KURUMU 
Piyangosu 

Iler Ayıı1 011 birinde cekilir 
her Ocağı zengin Eder 
Sizde Bir dane ahnız. 

• - • 
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DOKrl'OR DO~TO~ 

1 HANDAN KEMAL KEMAL ŞAKIR 
SARACOGLU SARACOGLU 

' .•. . 
Doğum ve Kadın Memleket Hastahanesi 

H a s t: ı 1 ı k ı a r ı DAHİLİ HASTALIK-
Birinci Sınıf Mutahassısı LAR MÜfAHASSISI 

MUA YENEIIANESİ 
Kışla caedesi Avukat Hilal Muayenehane: 1 Kemalin evinin birinci katın Kışla caddesi Fedon 

1 
da hastalarım her gün sa· T abıncının evi altında-
bahtan akşama kadar kabul daki 102 No. Daire 
eder 

• • 
r .. <-:1'-==ıft•c ~ eeE:BBC•**'SE5:=3 
0 Doktor 0 

! 1 ı Muharrem Atasu " 
'!' Istanbul ve moskova ün;,,eraiteai + . 

\lİı seririyatı hariciyeainden mezun O 
j T Hastalarını Bayram günlerinden mada ber ıtın 
j l sabab saat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden ıon· 

1 
1~ ra on beşten onsekize kadar muayenehaneıinde kabul 

d eder. · 
. il ADRES : Camişerif Mahallesinde pazar caddesi 
ı 29 No lu Hane 

•1311•!·ı.c~~~a.li!C&e3!1•~-·--

, I Sağlık Eczanesi ~ 
1 ~ Mersin Gümrük ~arşısmda~ır . · 11 Her ııcvi Yerli ve Avrupa eczayı tıbiye 

i
l lr milstahzerntı bbulurıur., ..,. 

/~~~~~--.. 


