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çinde harp ·Japon 
Adliye Nazırı 

Yeniden şiddetlendi. japon- Çindeki kuvvetlerin 

lar demiryolu üzerinde fazlalaşması lazım-
Çinliler şiddetle mukavemet ediyorlar. 
Japon telefatı elli bini buldu. Y aralılor 

yüz elli binden fazla. 
Şanghay, 9 (Radyo) Üç ay 

danberi tevekkufa uQramıe olan 
Japon-Çin çarpışmaları tekrar 
te eiddelle baelamışlır, Japonlar 
demirrolu üzerinde ilerlemekte 
Cinliler hücumlara ~e taarruzla 
ra eiddetle mukavemet etmekte 
dirler, 

Son Japon taarruzunda bin 
Çinli ölmüeHlr, Çin menbaların 
dan verilen haberlere gi)re Çin 
kıtaatı Şanghayın 40 kilo metre 
Binde bulunan Japon garnizonu 
na baskın yapmış ve bu mE1vkii 
ele geı,;irmişti r, 

ellikleri hedeflerine vasıl olmak 

ta iseler de beklemedikleri ve 
arzulamadıkları şiddetli muka 
vemetle karşılaşmaktadırlar, 

Şanghay, 9(Radyo) lyi men 
balardan haber alındı~ına göre 
Japon hükumeti Çio gümrükleri 
idarc.~infl müracaat ederek alına 
cak gümrük varidatının bundan 
böyle Japon millt bankalarından 
birine yatırılmasını istemişler 

dir. Çin t>ankolarının harici istik 

raz içiıı hiç bir şey ödememeei 

rlA Rlt\lrnrldrlııra tf•hliğ edilmietir 

dır. diyor. 
Tokyo, 9 'Radyo)Çin adliye 

nazırı beyanatta bulunmuş ve 
Çiodeki \'eziyet etrafında izahat 
vermiştir, Na11r, l·eynelmilel du 
rumu ve Sovyetlerin bu güne 
kıtdar olan teslihat programını 
da bildirerek Çindeki Japon 
kuvvetlerinin artırılması !Azım 
geldiQini ve fedakArlıkların ziya 
deleştirilmesini söylemiştir, 

A~emi Mü~ahale komitesi 
Londra 9 (Radyo) - Ademi 

MOdahale TAii komitesi cuma 
günü, olmadıf?ı takdirde önü· 
müzdeki hafta toplanacaktır. 

Hariciye Nazırı B. Edenle 
Grandinin mül4katı bugünlerde 
beklenmektı dir. 

Şanghay, 9 (Radyo) Çin ve 
Japon bitaraf mıntakeKında bu 
lunan müşahitlerin bildirdiQ'ine 
göre her ne kadar Japonlar res 
illi tebliQ'lerinde telefatı yirmibin 
olarak gtlstermişlorse de bu ha 
kikate uygun değildir, Şimdiye 
kadar vuku bulan çarpışmalarda 
Japon zayiatı asgari elli bindir 
Yaralı adedi iee yüz elli binden 
fazladır, 

l:Jükreşte kaybolan Sovyet maslahatgüzar 

Şimdiye kadar bulunamadı. 
ifadeler birbirini tutmiyor 
Sovyet elçiliti binası kapolı kalacak 

Buna mukabil Çin zayiatı 
te telefatı gösterilen rakamların 
dört mislidir, Japonların 11rzu 

Kahirede 
intihabat hazırlıkla

rı başladı 
Kahire, 9 (Radyo) Yeni ya 

ı>ılacak intihabat için hazırlıkla 
ra başlanmıştır. VilAyetlerde bQ 
JOk memurlar arasında bü) Ok 
d~Q'işiklikhır yapılmıeıır, 

Bükreş 9 (Rıtdyo) Esrarlı 
bir eekildo Bükreşıen kaybolan 
Sovyet maslahRtgüzarı hakkın· 

da tııhki k ata deva m edilmekte 
dir. 

Sorguya çekilen oöförle hiz 
ınetçilerin ifadesi birbirini tut· 
mamaktadır. Şöför, maslahatgü 
zarı dairesin -l en evine götürüp 
bıraktığını, hizmetçileri ise mu· 
maileyhin katiyen gelmediğini 
şoför ertesi Q'ün sabah eve gel· 
diğiude, evin muhtelif yerlerin· 
de kaıı lekeleri gördüQünü, biz 
metçiler ise bu gibi kan lekele· 
rinA ıeııadüf PlmPdiklflrini söyle 

Katı Yürekli Bir Haba 

Çiftten ayrılan 22 yaşındaki 
oğlunu taşla öldürclü 

Müdafaa edenlere: oful benim •İze ne! 
dedi. Zavallıyı ölüm halinde sürühliye 

ıürükliye çift boşına götürdu 
Mersinin Evciler köyünde 

JOrekler sızlatıcı feci ve çok arı 
bir katil hAdisesi olmuş, kırk 
dört yaşında bir baba 22 yaşla 
rındaki oğlunu tepme ve tae ile 
Öldürmüştür, 

Öğrendi.timize göre uk'a 
IÖyle olmuetur : 

Bu ayın beşinci günü Evci 
ler kö1üode 8 numaralı evd~ 
Oturan 44 yaelarında Hüseyin 
Esen 22-23 yaşlarındaki oQlu 
Ahmedi çift sürmek üzere tarla 
Ja gönderir; Ahmed bir müddet 
Qift sürdilkten sonra biraz din 
lenmek ve laf atmak t'!zere diğer 
bir tarlada bulunan ayni köy 
den iki arkadaşının yanına gi 
der, Tam bu sıralarda babası 
tarlaya gelir, Oğlunun işini bı 
raktığını görerek asabtleeir ve 
bulunduğu yere vararak; c Sen 
niye işini bıraktın, bnrada boş 
boa.ılık ediyorsun• diyerek kar 
nıua bir kao tekme indirir, bu 

1 
nunla hıncını alamaz, yakaladı 
ıı büyük bir tae ile de yerEr yu 
varlanan oğlunun karnına vu 
rur ve ağzından burnundan kan 
gelen gencin boğazına atkısını 
dolayarak tarlaya kadar sürük 
ler, işe müdahale eden iki köylü: 

- Yahu sen ne yapıyorsun 
çocuğu öldüreceksin derlerse de 

- O size Ait bir \'azife de J 

ğildir, evlad benim istediğimi ya 
parım, cevabını varir, 1 

Akşama kadar tarlada kalan 1 
bedbaht, akşı1m sürünerek eve · 
ıelir ve sabahleyin l'ılür, j 

Meseleden bsberdar olan j 
muhtar Mustafa oğlu mehmet 
Seçilen vakayı jandarma kara ı 
goluı:ıa bildiri~ •. 

Ölü eehrımız memleket has 
tanesine getirilmiş ve dün otopsi 

yapılmıe v~ k_ati.1 katı kalpli b.aba 
tevkif edılmıştır , Cumhurıyet 
müddeiumumfliği meseleye vazı 
yed ederek tahkikata başlamış 

tır, 

mektedirler. Zııbılaca yapılan 

tetkikatta evde kan lekeleri gö· 
rülmüşı:ıe de bu lekelerin insan 
kanı olmadığı anlaşılmıştır. 

Meselenin tetkiki; evvelce bu 
eekle benzar bir şekilde kaybo· 
lan bir Rus mültecisi hadisesini 
gözden geçiren uir hAkime tev· 
di olunmuştur. Sovyet elçiliği 

dairesi şimdilik kapalı kalacaktır 

·rekirdağında 

Stadyum binasının 
temeli atıldı 

Tekirdağ, 9 (Radyo) Tekir 

dağ stadyomunun temel atma 

merasimi dün yapılmıştır. Mera 
sime Umumi MüfeUiş KAzım Di 

rik, Vali, Askeri Komutan, me 
murin ve kalabalık bir halk küt 

lesi ietirAk etmiş ve müteaddit 
hatipler söylevler vermietir, KA 
zım Dirik gençlik için kıymetli 
bir hitabede bulunmuşlar ve 
ilk kazmayı vurrnuelardır, 

Barselonda ölenler 
Belediye reisi kanlı 
çarpışmanın bilanço 

sunu neı retti 
Barselon 9 (Radyo)- Barse 

lon belediye reisi, :cumhuriyetoi 

lerle Frankocular arasında 10 
şubat 937 tarihindenberi devam 
eden şiddetli muharebelerin feci 
bilAnçosunu neşretmiştir. Bu bl· 
14nçoya göre: 

Bu müddet zarfında eehre 
23 taarruz vukubulmuş 528 bom 

ba atılmı,tır 864 ev temamen 
veya kısmen hara bol muştur. 

3467 kiei ölmüş veya aQ'ır 

surette yaralanmışur. Hafif yara 
hlar bu 1a7ıya dahil detildir. 

. lnl!i!terenin hava kuvvetleri 

Otomobil fabrikaları harp za· 
manında senede yirmi bin 
tayyare imal edebilecekler 

Halihallrda f ngilterede pilot ~de~i se~iz ~ine ya~m~ır 
·----=-=-----------...-----.........,,-== 

Londra, (A.A - lngilterenin 
hava teslihatınrn resmf rakamla 
rın gösterdiği miktarı aşacağı 

söylenmektedir. Filvaki resmi 
bir menbadan öğrenildiğine gö 
re antrenman yapmış olau pilot 
!arın adedi 8000 e yaklaşmakta
dır. 

Her hava filosu, muharebe 
esnasında düşecek layyarelerin 
derhRl yerine geçebilecek muva 
zi teşekküllerle iki veya ÜQ mis 
Ji olarak takviye edilmiştir. 

Bilhassa makinistlerden ve 
alelade askeri efraddan mürek 
kep olan ve •gölge filolar• deni 
len bu ihtiyat kvvetlerde çalı· 
şanlar, muhtemel muhasamatın 

başladığı anda tayyare zabiti 
olabilecek surette antrenman 
göreceklerdir. Pilotlar adedinin 
~ene •gölge fabrikalar• denilen 
fabrikalar tarafrndan vücuda ge 
tirilmekte olan muazzam ihtiyat 
ta1yareler miktarile mütenasip 
olacaQı beyan edilmektedir. Da 
ha şimdiden pek muazzam olan 
bu tayyare imalAtı harp esnasın 

Benzin ve petrol~an 
Belediye resminin 
alınmamoııisteniyor 

Ekonomi BakonlıQ'ı, benzin 
petrol ve mılotakkatından alınan 
vergilerin indirilmesinden sonra 
tıatıe fiatlarında bir düzenlik te 
min etmek, köJ lüye daha ucuz 
petrol vermek ve sanqyii daha 
ziyade kollamak için, belediye· 

ler tarafından alınan istihlak re 
simlerinin de kaldırılması l4zım 
geldiQ'i neticesine varmıştır. Ba 
kanlık bu resimlerin de kaldırıl 
ması hususunun teminini İQ ba· 
kanhktan istemiııtir. 

Tarih, dil, coğrafya 
fakültesinin tetkik 

seyahati 
Tarih, dil, coğrafya fakülte· 

si talebesinden 21 kişilik bir 
grup profesör B. Lui ve doçent 

Jerden !'iiyazi ve Cemalin idare 
sinde olmak üzere sömestr tali 

liııden faydalanarak yurd içinde 
bir tetkik geziaıne çıkacaklardır 
Kafile salı günü eehrimizden 
hareket edecek vo Malatya, Ma· 
raş, Anıeb, Kilis,Dörtyol, Payas, 

Silifke, Merıin, Adana ve Kay· 
seri1e ridecek, Toroslara da çı 

kaoaklardır. Seyahat 1' gün de · 
vem edecek ve talebe bu yolcu 
luk sırasında coğrafi tetkikler 
yapacaktır. 

Yemen veliah~i Mıs1ra gelecek 
Kahire, 9 (Radyo) Yemen 

veJiahtı Londrayı ziyaretinden 
sonra şubatın on dördünde Mı 

ıırll i&lecektir, 

da otomobil fabrikalarının • da 
derhal bu işte kullamlması su 
rati le bir kaQ misli ne çıkarıla 
caktır. 

Otomobil fabrikaları müstah 
demini yardımcı fabrikalarda ta 
kip edilen bir münavebe sisle 
mile yavaş yuaş tayyare imali 
ne alıştırılmaktııdırlar Otomobil 
fabrikalarının icauıııdn süratle 
tayyare fabrikası haline getirile 
bilmeleri maksadiyle tayyare 
imali için zaruri olan Alet ve ci 
hazların bu fabrikalarda depo 

edilmiş olduR"u rivayet olunmak 
tadır. Bu suretle sulh zamanın 
da senede beş bin ve harp za 
manında senede yirmi bin tay 
yare imali imkılnı derpiş olun 
maktadır. 

İyi malumat almakta olan 
mahafil, diğer hiç bir Avrupalı 
devletin bu hususta lngiltere ile 
rekabete girişemiyaceğini, çün 
kü bu devletlerden hiç birinin 
te1Jhizatı bu derecede mükem 
mel bir otomobil sanayiine ma 
lik olmadığını ehemiyeıle kay 

detmek ted irlflr. 

/

' Kültür Ba~anhğı An~uada kız 
enstitOleri sergisi açacak 

Kültür bakenlıQ"ı, kız f:!nsti· 
tilhıri ile bölge sanal oku11arınıu 
bıtşardıkları işleri hükumet mer 
kezinde halka göstfirmek iQin 
bır sergi açmağa karar vermiş· 
tir. St:rgi mayıs ayı içinde Ser 
gievi salonlarında açılacaktır. 

Bakanlık bu mekteblerin arzu 
0dildigi bir şekilde sArgiye işli
rAklerini temin için şimdiden 
hazırlıklara başlamış ve mekteb 
lere de ldzım gelen tRlimatı ver 
miştir. Mektebler sergiye gönde· 
recekleri eşyaları mart sonuna 
kadar Ankaraya göndermiş bulu 
nacaklardır. Serginin açılması ta 
rihiııe kadar olan zaman zarfın· 
da bakanlık bu eşyanın yerleş· 
tirilmesi ile meşgul olacaktır. 
Türk gençliğinin el sanatlarının 
türlü branşları üzerindeki başa 

rısını belirtecek olan bu sergi, 
ayni zamanda bakanlığın prog 
ramlı çalışmasını gösteren bir 
eser ola<·aktır. 

meş~ut suçlar ~anunu 
/yi tatbik edildifi 

anlaııldı 
Ankara, - Adliye vekAleti 

tarafından yapılan teftişlerde, 
meşhud suçların muhakeme usu 
lüı~e. dair olan kanunun, takip 
etlıgı gayeye uygun bir tıureue 
memleketin her tarafında tatbik 
edildiği görülmüetfü·. Muamele· 
ler de bunu çok iyi bir şekilde 
gOstarmektedir. 

Adliye vekAıeti, bu hususta 
gösteril on hassasiyet ve muvaf. 
fakiyetten dolayı cumhuriyet 
müddHiumumtliklerine, hakim 
ve mahkeme reisliklerine teıek · 
kQrlerini bildirmiıtir. · 
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içel dergisi 
Birinci sayısile ikinci Hyısı 

arasındaki bariz farkı görünce 
her münevver, memleketin kQI• 
tOr organı olan Mersin Halketi 
ile cidden öğünebilir. 

Bizd e mecmuacılık lıtanbul· 
da bile tu t unamıyan bir meta 
halinde iken Halketlerimiıin 16 
zel F-serleri, halkın okuma zev• 
kini tatmin edebilecek bir ener· 
j ile moydana çıkmaktadır. 

Birkaç mecmua müstesna ol 
mak üzre, IAtanbul matbuat ha· 
yatında bile ideal addedebilece· 
Q'imiı mecınual!ir nadirdir. 

içtimai hayatımızın her sılf 
hasıııda açılan ufuk, yürüyen in 
kılAp, doauıunu olgunlaıtıran 
varlık, partinin küttür yutaların 
da da kendisini göstermiıtir. 

Damarımıza kan olarak ka· 
rııan Kemal ı zmin öyle ilhamları 
ve hızları ·vurdır ki fanilil'i baki 
yapacak, durgunluA'u harekete 
getirecek kudretlerle doludur. 

EskiliQin nikabını çürük bir 
bez gibi parçahyarak medeniye 
tin ışıklarına kavuıan genç Tilr· 
kiyenin yarallcı tal'lılı karıııın 
da her savat bizi bir illküye gö 
türmekte ve her hayal hakikate 
devredilmektedir. ... 

TürkiJ ede Halkevleri ideal 
yolunu tutan birer kfiltür kay· 
nağıdır. Bu kaynağın enerjik 
çaQıltılarını onların çıkardıtı 

dergiler de görüyoruz! 
Halkevi-m~cmuası deyip 1ıeo 

miyelim. Bir kere Halkevinin 
teıkilAtlaudırıp bir mecmua cw 
karmak teeebbüsOnü filiyat 1&b4 
sına koymak ne kadar gü9se o 
mecmuanın hayatını uzatmak ta 
zanııedildiA'i kadar basit delil· 
d ir. 

Mecmua törle böyle yaeatıl· 
sa bile Halketi ıdealini karıııa 
mak, muhiLin kılltür dergisi ola· 
bilmek ve nihayet kanetli ve 
lAv ruhlu bir gençliA'in kalemine 
dayanabilmek lbımdır. 

Sevinçle söylemek lbımdır· 
ki Çukurova gıbi müneneri bol 
heyecanı temiz ve köklü bir mu 
hiUeyiz. Tarih bakımından ki· 
Laplardan da erki, hıı bakımın· 
dan güneeıen de keskin, randı· 
man bakımından topratıoın fey 
ıi kadar bereket fııkırao bir di 
yardayiz Bu ounıo ~ocukları 
bu yurdun b&BleLlerinden de iı· 
tifade etmesini bilmeli ve tAbia 
atin bütün zeoginliti tabasıün 

euiai bu ülkenin teıahürlerile 

afüaıı gitmelidir. 
••• 

Bugün hedefe yaklatan bir 
savaı baılamıetır. Çukurovada 
her ınaıın bir zafer bselangı 
cı oldutunu herkes bilir •• Onun 

ioin Adana ve Merain Halkevle· 
ri de filkOlerinio yaratma arefe· 
sindedirler .. 

Adananın 7 incite Mersinin 
2 inci sayısı intişar eden Halk 
evi mecmuaları Qukurotanao if · 
tihar edebilecek özHı tki eseri· 
dir. Bu eıerlerin gittikçe inkitaf 
ve ıekAmOle dotru attıtı ad1m 
larda Halketlerinin temiz hızı 

belirmektedir. 
• • • 

Bir çok Hılkevlerinin çıkar 
dılı derıiler içeriıinde Ankara· 
nın, Ahonun, Adananın ve bu 
defa da Mersinin eeerleri .cidden 
idealimizi ieleyebileeek kudrette 
dirler. 

Bahusus ilk çıkııında bile 
m1thalli araetırmalara, halkiyata 
Jlyik olduğu deteri veren cfçel• 
in ıAtunlarında f6rd0tümüı 
prorramh yazılar ayni çahema 
ile devam edene manlfakif&t 

muhakkaktır. 
Bundan başka mütenevvi ya 

zılara da verilen ehemiyet Der 
1i1a batka bir renk termekte· 
dir. 

Adanada da ayoi süJe içeri· 
sinde bulunduaumıız(Dil dataaı) 
1azısında Mansur BozdoA'ırnm 

kalemi, gayemiz ve hedefimizi 
temamile göstermektedir. 

Ayni kalemin halkıyat tel· 
kiklerine dair 1aııları muhitimi 
zin zengin ve karakteristik mu 
ıularından birini te•kil etmek 
tedir. 

Türkmen oymaklarıodaki tel 
kikatile büyük bir şöhret kaıa 

nan mutahassıs arkadaşımız 

Yalman Yalgının hu nusbadnki 
yazısını da zevkle okuaıuı bu 
lunuyoruz. 

Yurdumuzun tarihçesine da 
ir yazılacak her mekalenin mu 
hakkak ki büyük deteri vard1r. 
cfçeh bu hususu da ihmal etme 
mittir. 

Rıza AtilAnın yazılarındada 

bir Halkevi muharririnin çehre· 
si belirmektedir . Dokunduğu 

mevzular yerinde ve yaptığı ay 
hk hu!Asalar hAdiselerioden afi 
zfilmüş birer usare gibidir. 

Mecmuanın eirin bir YllZISI 

da (9iir ve edebiyat sayfası) nın 
•mavilikler:. idir! Bu sevimli ya · 
zıyı okumAJ& baelamakla bitir· 
mek ıtrasında in1&n muhayyele 
sine hassas bir elektrik teli do 
kunmuş aibi oluyor. 

Bu fantezinin çok hisli ve 
içli tahlili gayri ihtiyari okuru 
cuyu Maviliklerin sihriiıe çek· 
miı bulunuyr . 

• • • 
Hullsa olarak yazımııı biti 

rirken Mersin Halkevinin deQ'er 
li mecmuaeile onu çıkaranları 

takdir ederiz. 
Taha Toroa 

Bayrımlıııı 
HalkeıJinde yapı

lacak 
Kurban bayramının birinci 

g6ntı C. H.P. Qyeleri, yurtdaeıar 
ve arkadaşlar arasında bu mft 
nasebetle 7apılacak millt kay 
naemanın saat 10 ile 12 arasın 
da Halkevinda rapıla~ağı haber 
alınmıştır, 

Diııdaşl ı 
Kurban bayramın 1 

da lıeaecefin kurban 
paraıını 1tJrk Hava 
kurumuna ver. 
Bunu yapmakla hem 
vatan matlaFaaııncla 
en biiyiJlı kuvoet o ~ 
lan hava matlaFaa· 1 

ıına hizmet etmiı f 
olur, hem ele Çocuk 1 
eairgeme ve Kızılay 
kurumuna yardım 
etmiı oluraun •• 

Hıvı Kurumuna yardım an 
hOyü bir ~orç ıa ıızif a~r. · 

Sigorta şirketlerine dair olan 
kanı111a yeni ve mühim 

hükümler konuyor 
o 

Ekonmi Bakanh~ı, sigorta 
şirketlerinin teft!t ve murakabe· 
si hakkındaki kanunun bazı 

maddeleı inin tadiline ve bu ka· 
nuna bazı hükümler ilAvesine 
dair bir kanun projesi hazırla 
mıetır. Ekonomi Bakanlığı pro· 
jenin hazırlanmasmı muoib se· 
bebler !Ayihasında şöyle izah 
etmektedir: 

~igortt1 ve mükerrer sigorta 
nm içtimat, iktisadi vo malt sa· 
halardaki inkişııfımız ı a mu9azl 
bir terekkiye mazhar olması, bu 
sahalardaki tPeebbüs ve hareket 
lerimiıde müeHir ve kıymetli 
hedefler hulunması hükiimetimi· 
zin takib ettil}i bir gay.-dir. lo 
ve dıt \icaretimiıin sana7i faali· 
, etimizin, ticaret 98 istih1&l ha· 
yatına kredi tevziaııom, nakıire 
sanayinin, kunetli bir ıiııra te 
mükerrer sigorta teekilAtı ile it 
beraberliğine ihıi1ac1 urdır. Bu 
gayeye ancak sigorta sanayii 
memleketimizde de sig'orta ilim 
ve tekoiQ'inin beyoemilel mücer 
reb esashrı üzerinde kurmak ve 
yfiriltmek ile eritebiliriz. 

Ana hatları ile arz ve izah 
olunan IAyiha ile bir sigorta ko 
lu meydana getirilmiş olmamak· 
la beraber, bu lbiha kabul edil 
dıği takdirde slıortacıhk mevzu 
atımızda ehemmiyAlli bir adım 
atılmış olacağını zannediyoruz. 

Ticaret kanununun sigorta· 
cılığıt dair hükümlerini de iht:va 
edecek bir sigorta metodu 1927 
denberi sarfedilen mesainin so· 
nuncu merhaleMi olabilir. Bu 
merhaleye suratle varacatız. Fa 
kat oraya vasıl olmak için 927 
den sonra bir diter tekAmül 
merhalesinden geçmek IAıım idi 
ki haz1rlanan lhiha bu merhale 
yi fazlasl7l1: teşkil edecektir, 

Projenin ihtiv ı ettiği esasla· 
ra göre sigorta 9irket1eri muame 
le yaptıklar: sigorta sahiblerme 
kartı teahhüdlerinin ifasına te 
minat olmak üzere hükiimete 
karşı biri sabit diğeri mütehav· 
vil iki nevi kefalet itasına mec· 
bur o'acaklardır. Sabit kefalet, 
eirketin faali1eti yalnız yangın 

ve yahut yalnız hayat kısmına 

münhasır oldoğu takdi . de 75, 
000 lira, eirketin faaliyeti her 
iki kısma oamil ise, 150,000 lira 
diğer sigorta muameleleriııden 

her ıube için 75,000 liradan iba· 
ret olacaktır. 

Mütehavvil kefalet, hayat ha 
riç olmak üıere diaer sigorta 
ıuheleri için. sone içinde Türki· 
yede tahsil ellili bütün ücretler 
yekiinu üzerinden masraf, veri 
len tazminat ve mükerrer sigar 
ta suretiyle devir ve havale ey· 
ledili flcretlerin tenıiliudeo son 
ra kalan baklıeoio ıüıde yirmi 
beti, milteakib Hneler bu kafa· 
Jet ,1 ikdarı, o sene içindeki tah 
sil edilen Qcret 98 7apıl.ın mas· 
rafa nazaran vuku bulan tahav· 
vüle göre tayin ve tesbit oluna 

caktır. 

Kefalet akçeleri 
Nakliye sigortaları için bu 

nisbet ge9en et>ne tahıil edilen 
ücretin yftzde 12,6 olacaktır. Sa· 
bit ve mütehanil kefalet akçele · 
ri şöyle kullanılacaktır: Türkiye 
de ıayri menkul emul iftirası, 
bakikt kıymetlerinin yfizde elli· 
sini tecavüz etmemek earliyle 
emlAk terbini muamelesi, tılrk 
lirası olarak nakden tevdiat, dev 
let menkul kıymetleri, Ekonomi 
Bakanlığınca kabul edi18"ek 
Türk ıirketleri hiıee eeoedleri te 

tahvilAtı. 

Riyazi ihtiyat akçeleri 
Hayat Gaerinde it )'IP8D •i· 

gorta şirketleri, tahsil eyledikle· 
ri gayri saft prim üzerinden si· 
gortahlarma kartı teahhftd eyle 
dikleri müemmen sermeyenin te 
minatı olmak üzere riyaıi ihtl· 
yat akçeı,i ayırac11klardır. Riyazi 
ihtiyat akçeleri her yılın sonun 
da tesbit edildikten sonra, bun · 
ların karıılıkları ve teminat p· 
killeri gösterilmek suretiyle aza 
mi üç ay içinde ekonomt bakan 
lığınca tevdi edilecektir. Riyazi 
ihtiyat akcelerinin kareıhklarım 
teekil eden bilcümle gayri men 
kuller ve menkul kıymetler üze 
rinde sigortalılar imtiyazlı ala· 
oa k lı addolunaı}8klardır. lflls vu 
kuunda bu karııhklar tasfiye 
neticesini bı klemekıizin mevoud 
sigortaları diğer sigorta eirket· 
leriue devrolunacaktır. 

H yat sigortaları Türk lira 
sı üzerinden yapılacaktır. Sigor· 
ta şirketlerinde on s ııedeoberi 
istihkak sahibleri tarafından ara 
nılmamıı haklara tekabül eden 
meblaglar merkez benkaeınR yı 
tırılacaktır. · 

Ceza maddeleri 
Bu kanuna aykırı hareket 

edenler bin liraya kadar para 
cezasına mahkiim edilebilecekler 
dir. Tekerrürü halinde bir hafta 
dan altı aya kadar hapis cezası 

ile birlikte muamele lcr11mdan 
da menolunacaklardır. Riyaz! 
ihtiyatları kasden ve kanuna ay 
kırı hesab ve tesbit eden mesul 
müteha1&1s ile bu fiile kas~en 

iştiraki tebeyyün edenler bir 111 

dan bir seneye kadar hapis c e 
:r:asına ve bir daha siı1orta m6eı 
seselerinde ve devlet hizmetinde 
istihdam oluomamaya mabkQm 
edileceklerdir. Bu kanunun tat· 
bikini murakabe vazifesini gö· 
renler vakıf oldukları sırları ifa 
ederlerse 3 aydan 1 seneye ka· 
dar hapis olunacaaklardır. 

Muvakkat madde 
Projenin mutakkat madde· 

sine göre kanunun merise&ioden 
itibaren altı ay içinde ihti1at ak 
çeleriyle karıılıkları ve iki a7 
iç ı nde de kefalet akçeleri bo ka 
ııun hüküınlerine g~re hesab ve 
teslıit ve teminat olarak irac e· 
dilmiş olması ıart olacakt1r • 

Bu kanunun neıri tarihin· 
den katt tasfiye dolayı&ile faal 
yellerine so.ı verilen Fenıks dö 
Viyen hayat ve Türkiye Milli Si 
gorta şirketinde Hi~ortah olanla 
rın haklarını korumak gayeeile 
millr reasaorans tirketiyle diter 
hayal ıigorta eirketleri ar11mda 
yapılan ve Millt reassorıns şir · 
kelioc'8 teokili zaruri ri7aıl ihti 
yal akçeleri kartılıkhmoın iki 
senelik tecile tabıiyeti mutasam 
mm bulunan anlaemalar bu hü· 
kOmden m6stesna olacaktır. 

Hayal üzerinde çalışan si1ror 
ta şirketleri T6rkiyedeki faali· 
yet tarihlerindenberi ecnebi pa· 
ra1ı ile aktettil leri sigoı·ta mu· 
kavelenamelerinde 1azılı kıymet 
leri Türk liraaı ile kıymetlendi 

receklerdi . Tahvil te kıymellen 
dirme ÜQ ayda ikmal olunacık· 
tır. Sigorta şirketleri RenD&J8 98 

ihtiyat akçelerinden prek ri1azl 
ve teknik ihtiyatlarmdan yıbao 
cı memleketlerde p1Ase ellikleri 
paraları döviz ve devlet tahvili 
olarak altı ay içinde memlekete 
getirmete mecbur olacaklardır. 

Sayla: 2 _ 

1 Oünyıdı Kelar elayı 1 
UyAuıazluk lıaıta· ,,,, 

Uyku bastatıaı var; ama uy· 
kusulluk hastalığı da var. 

Buıooe tadar . ıornlmemlş, 
duyulmamış bir uykusuzluk vaka 
aı karşısmdayız 

Budapeetede, bay Kern. 1115 
yılındanberl gOzlerlol yummamış!. 

1915 de yaralanan bay Kern 
tedavi edilmek Ozre hastaneye 
gOtOrOlmoş ve o gQo buıDndOr 

uyuy11mamıştır. 

Ylrml Oç aenedenberl uyku 
oedlr lıllmlyen bay Kern dört ya 
bancı dil otrenmiş, ınclll ezber
lemiştir. 

Bay Kern gQode eeklz GtDn 
yemek yemektedir. 

Bu zatı uykusuzluktan muzla 
rlptlr 11nmayınrz, 811y Kern baya 
tından memnun, hem de çok mem 
nundur. 

Ha granit ha kalıt 
1914 harbıoln arefe1lnde Bet 

mann - Holl vveg: cSulh muahede 
lerl katıl parçdanndan ibarettir• 
clemtfll. 

Almanyanıır styaaal adamı 

yanllmış; sulh muahedeleri graDlt 
parçasıdır. 

NczopOtamy&da, Umma'larla 
Logıstlann arasında harbe nlba1et 
veren bir sulh muahede&\ bulan 
du. Muubede lsa ~doğmadan 2900 
sene evvel bir granit pırça11oa 

yazdmışhr. 

l laceri aemaoi 
1886 da Arlıooada, blr kilo

metre genişliğinde bir çukur bu
lundu. Bu çukuru, dOşen bir Ha• 
cerl semavinin açtıtr tesblt edlldl 
O gOndeo ltlbaren gOkyOıOnden 

dDpn ateş arandı '60 kiloluk bir 
taş parçası bulundu, Mllll Amerl 
ka MOzeslne gOtOrbldD. 

BugQne kadar gOkyOzQ taıını 
bulmak lçln 500,000 dolar eade• 
11ldi . fakat laşm tekmlllnl bula· 
madıl11r. 860 bln tonluk blr tıo 

olduğu tahmla edlUyor. 
Son &Oolerde 225 metre de· 

rinliklerde nikelli bir maddeye 
tt4fllld0f edlldi. tiu klllçeola gOk 
)'OzOnden dQşeo taş olm111 lhll
m111l vardır. MQteh't&sıslara gore, 
unlyede 80 kilometre. hızla. dO· 
şen meteorltl dub11 derinlere sap· 
laomaşhr. 

Af zı ıüt kokanlar 
Almınyada oQfnuo artması 

için kuvveıtll propagımda 1apıh· 
yor. B~rllnde bir df' bftyOk otel 
yaplldı. Bu otel cAjıı sQt kokan 

· çocuklar• otelldlr. 
Onono veya geceoio ber han 

gl bir saatinde, serbest kalmak 
lstlJeD ana baba, kundaktaki ço 
cuklarını bu otele bırak11orlar, it 
lerlnl veya gezlutUerlnl bltlrdlk· 
ten sonra yine ıellp çocuklaru11 
alıyorlar. 

Bu otel Oyle ratl.et gGrmDt· 
ki, blr tane daha J•pmıta karar 
verilmiş. 

D 4. VET 
M eolfıt ve kıraati 
Pederimiı merbom Veli Tet 

fik Okun ruhuna ithaf edilmek 
üzere bayramın birinci •ftn6 
yani ıı Şubat 938 .Cuma •ana 
ölle namaaından ıonra MeYldda 
nebevi kıraırl edilec~tioden mer 
bumu seven dos& ve ahbapları 

nın o gün Yeni camire teırlfle 
rini saygılarımızla rica ederiz. 

Otlu Damadı Otlu 
Ziya Ok Hakkı Bahri 

Dörtlemes Ok 
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Romanyada ya~udi meselesi J Mersin piyasası 1 Bir güzellik baliçesinin i l A H 
lçel Def terdarhğmsan gelenler ..... ,..._ 

iki sene evveiki güzellik 
müsabakalarından birinde Pa· 
riste bAyaz Rusy11 güzellik 
kraliçeliğini kazanmış olan 
Aryan Gedenof çarlık zama· 

nında Moskova tiyatroları di· 
rektörü olan Gedenofun toru 

nu tamnmış bir avukatın kı· 

zı yeşil gözlil çok gllztıl bir 
sarışındır 

Bayan Gedonof meşhur 

Fransız sinema aletleri fabrika 
rn~o Patenin oilu ile geçen
lerde Pariste evlenmişti. 

Genç evliler Parisin en 
gllzel sam tleri ndao birinde dö 
şali dayalı bir apartmana yer 
leşrnişlerdi. 

Beyaz Rusya gUi'.eli ev 
lendiğinin tam yirmi birinci 
günü tertip ettiği bir !ıkşam 
toplantısıııde kocasız kalmıştır 
Fakdt Palenin oğlu ölmUş de· 
ğildir. kayıpta plmamıştır. 

yaJnız Uç gün svnra Monte 
karlodan bir kart göndermiş· 

tir. Fransız zengininin oğlu 
daha evvel sinema artistlerin· 

Jen Si mon Jönevua il ede ev· 
lenmiş ve ayrılmıştı, Acaha 
Rus güzeli ndende hevesini 
alan bu delikanlı UçüncO bir 
izdivacemı hazırlanıyor .? 

Hadisenin mahıyeti he· 
nüz bilinmiyorsada Pata aile· 

sinca rus güz~line gösterilen 

düşmanlık eserleri ne bakılırsa 
işin içinde ehemmiyetlice bir 
geçimsizlik olduğu anlaşılıyor 
Meseli yeni evlilerin işğal et 
makta oldukları apartman 
damadının anası namına kira· 
lanmıştır. iddiasına bakılırsa 

mobilyanın sahibid~ kaynana 
dır. 

İş şimdi mahkemededir. 
Rud gUzeli kocasından 15o0 
frank nafaka btığlattırmış fa
~at kaynanada gelinin fuzuli 
olarak işğal etliği apartmanı 

bırakıp çıkmasını istemiştir. 

Zavallı güzellik kraliçe· 
teri. 

Zayi as~eri vesika 
Almış olduğum Asıceri 

terhis vesii\emı zııyi ettim Ye· 

nısını elacğımdan eskisinin 
hUkmU kulmadığını ilan ede· 
rim. İçel vilAyeti encUmeu 

kAtibi M. Edip Yiğit 

etraf m~a ser bet müna~aşa .......... 
Bilkreş, (A.A) - Beşba· 

kanlıktan tebliğ edilmiştir. 
Son gUn lerde gazetelerde 

Romanyanm yehudi ekalliyet· 
leri tarafından Cenevrede ya· 
pılan :şikayetler karşısındaki 
hareket tarzına dair muhtelif 
tesirler çıkmıştır Şimdiki hU
kOmet öteki hUkılme tler tara· 
fından çoktanberi güdillmUş 
olan müsamaha edilmemek po 
litikesına muhalif olarak mem 
lekelin sınırlarımız dışındaki 
ş~ref Vö haysiyeti i alAkadar 
eddn bir icraatta gazetelerin 
herkesin noktai naıarıaı bil· 
dirmelarine imkAr. vermek Uz· 
re serbest münakaşaya mUsa
d~ etmiştir. Dış işler bakanı 
B. Micesko Romanya tezinin 
bariz bir seferiyle dönmüş ol· 
duğundan her turlil anlaşmaz· 

lık imkAnı ortadan kalkmıştır 

Romanya Miller Cemiyet ö 
nünde millf hakimiyet huku
ku mUdt>faa etmiş ve davayı 

tamamen kazanmıştır. Bunun 
Jaa beraber bazı betbahlar hiç 
b!r zaman yapılmamış bAyanat 
iare dayanaruk ve dış politika 
mız hakkındtt yanlış neticelere 
vararak muhtelif tesirlere k<r 
yulmuşlardır, Bfyle bir vezi· 
yet kaı şısıııda hUkQmet bizzat 
kendisini mUdafea için değil 

hakiki veçhelerid tahrifi yii • 
zUnden tehlikeye giren yOk· 
sek devlet menfaatlerinin mO 
dafaası i~in bu hususta her 
lUrlQ münakaşaya nihayet ve 
rilmesini lüzumlu bulmaktadır 

Yeni mersin Basımevi 
M:ÜCELLİT 
E:A.NESİ 
Eskimiş, parçaları-

mı~, fersıHI~ kitaplet
r1111zı işe y~r~uıHz ciP.
Y*' atma) ırııı . hir gii11 
-ıiz .. laz1111 olur KiLHp
IHrı111zı, c1 .. rt~rı~riu?ıi, 
nıiicflllilh~rı~miu >?Ön
deriraiz. 

ll .. r fit' vi l İ l<t p ve 
defl~rler şık, zarif me 
liu ve k uJlamşh ol:ı ~ 

ra k ci!lenir 

Nö~etçi f czane 
bu akfam 
HALK Ecı aesi 

Sayın Mersin Tüccaranma ve ~al~ma muj~e 
Şehir dahilindeki nakliyatınızı ucuz, 

seri, temiz bir aıırette yaptırmak için 
bize müracaat ediniz. 

Kamyonlarımız emrinize amadedir. Ahnacık iicrdt, 
araba ücretinden daha mutedildir. 

Bu suretle hem nakliyabaızı toptan yaptll'mak ve hem 
de za•aodan kiıaomıf olurıunuz. 

Kamyonlarımız bilytik ve kapalı oldağuadan .mıllarınr 
ıın hasara 'uğramak. yağmur, çamurdan mliteeuir olmak 
ihtimaUeri de yoktur. 

Telefon : (180) 

ADRES : Otomobil Durak Mahalli 

Henzirıci Baki harma 
1 - 30 

•••• 
9-2 938 

K. S . 

Pamuklar 
Klevlant 
D•ğ mılı 
Kapı mah 

40, 

Koza 5·50 
Kırma 24 2fi 
Kozacı parlağı -

bufday • çavdar 
Sert şark 5,, t7 
Yumuş•k 5,,12 
Yerli buğdayı 4 .. 50 
Çavdar 4,,SO 
Aa•dol yulaf 4.00 

An ad ol 
Y uli 

arpa 

Nohut ekstra 
faıulye 

Yulaf yerli 
Mercimek yozgat 
Sahlep 
Tatlı çoğen 

Balmumu 
Cebri 
Susam 

3.85 
a,.6t 
5/0 

7,5o-ıo 

3,,50 
7-8 

120- J EO 
20 

67,5 
10 

15, 

yapağı 
Siyah 
Şark 
Ana dol 
Aydın 
Yıkanmıı yap•k 
Goı yuna 
Konya malları tiftik 
Yoııat 
Keçi kılı 

» dabat 

Deriler 
Keçi derisi çifti 
Koyun derisi kilosu 
Sığır derisi tuzlu 
Sığır hava kuruıu 
Manda deriıi 

50 
45-46 

50 
80 
70 

52 

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatlı b•dem içi 
Acı ,. ,. 
Acı çekirdek 
Urfa Yağı 
f çel ,, 

80 
42, 
37 

75 

pirinçler 
Birinci nevi ma I 17, S 
İkinci nevi mal 
Çay 
Kahve 

:!90 
111-112 

Barsa Tılıraf lıı 
8-2-938 
Paralar 

Türk altunu 
lıterllrı 

Dolar 

Fra11k 
Ur et: 

gelmedi 
680, 

79,,51 

24,27, 
1511.-10 

fENt MERSIH 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ) T~kiye Hariç 

Şerait tçia için 

Sene 1 ik 1200 Kr , 2000 Kr 
1 Alhaylı" 600 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir aylık ıoo Yoktur. 

Resmi ilinatın satıra 10 
Kuruftur. 

Türk parası kiyuı~urıi koruma hli~kmdaki 12 
numaralı kar8rnameye ek kararnanıerıin hiiküm
lflri clairrsinde ahan ticareti ve altın alış verişi ile 
m şgul olan hakikı ve ldiknıi şalusJarın nH'zkl)r · 
k a rarırn uıerı iu dörd li r ı cii nıaddt>si nıuc i bi ucP. tut
mak nıechuriyrliude oldukları defterlerin rılimu. 
nt-(t'ri hazırlanmışı.ır . 

Ahın ticarrli y~pmak üzre maliye vtkaletince 
mf>zun kılırınıış ohın l>ankah· rla kuyunıc ı ı ve au · 
tikacıJar gibi saııcıt ve ticaret erbabırıın ve dişçi
ı~rin v~ tıurda "~ya nrnsrıu ahan alım ve satınıı-
111 sanatı muladr. haliııd~ icra edf>n lıaktki veya 
hükmi şaluslarm azami bir hafla içiııdt-ı idare
mizflı müracaat ederfl mflıktir 11iimtıııt'leri alnıtt
ları ve c.JpfrerlP-rirıi on~ ~fire lrnzırl" arak tasdik 

• t • 

edılmflk lizre müdiiriyelimiz~ (clt>flerdarlığınuza] 
ihrnz P\lt>mPIPri liizumn ilan olunur. ~ · 10-16 

1 LAN 
Mersin Hebik Türk Anonim Şir~etinden 

)lersin tıl~ktrik tiirk anonim ~iı k..tinin 1937 
SPnesi hissf>daran heyeti uuıumi)· esinin s.-ıwlik 
at .. J~de içtinıaı l 9n8 senf'Sİ Mart ayırıın on dör
diirıcü pazartesi giirıii saat 011 bt· şte nwrsirıde taş 
handa 1 nuoıarah şirket uıeı kf'ziııde içtima ede
rt>k aş~~ıdaki yazılı ruzn~oıt-"yi müzakere \'e ka· 
rar ittihaz edE>CPgindt·n hissedarlarm o zaı1landa 
gelmt>lflri ilftn ohuaur. 

Ruznamei Müzakerat 
1- Mt'clisi idare ve murak ip raporlarınuı okun. 

nıası 

2- 1937 s~uesi pilançosile mevcudat kar \'e za
zar lıesalnrııu tetkiki vfl trmeltuuıı tevzii 
hakkwda nuıclisi idare tPklifinin ayuen veya 
LadiJPn kabul ve mecli~i idare azalarının 
ibrası 

3- Şirkf't rsas mukavelf'fıamesiııin 29urıcu mad 
d~si mucibince müddeti hitam bulan azala. 
rm iı)tilıabı. 

4- Mura~ ip i ntihaLı 
5 - Meclisi idbre azalarile . murakibe verilecek 

ii c r f> l nı : k ı a r 1 a r ı n ı n ı a ~· i 11 v P. t f) s biti. 

Mersin Elektrik Türk Anonim Şir~etin~en 
A - Heyt-ti unıunıi)e içtinıaınJa vtı~aJetru hazır 

buluıı~cakhna verilfcek sHlahiyetnamrJer. 
ı - NolPrlikten tarızim edilmiş ve~Al~tııamfler. 
2-- Hissrdttrlar tarafından meclisi idart riyas~ti

ne Jıitrı ben yazılacak nıek tuplar. 
3 - Şirket nwclisi idare~i la rafından gönderiJeeek 

davP.lnamelrrin zirine veya zahrma yazılacak 
veLMt1l Şf'rhleri suretile ve bu üç şekilde 

B 
olabileceği 
Heyrti umumiyflde haıır bulunacak hisse
dcıı larırı grrek Vf'kafetrn ve gert>k asalrten 
luuuil oldukları lıissr. si1 11eciat1111 vtıya burın 
nıiieyyed vesaiki içLinıa giiniind~n bir ha.fLa 
evv~I merkı z şirkete tevdi ederrk dulıulıye 
kartı olm:ıları ihlu olunur. 

TÜRK HAVA KURUM J 
Piyangosu 

Her Ayın Oıı birinde cekilir 
her Ocağı zengin Eder 
Sizde Bir dane ahnız. 

..... .. ... .. - -~.,,, ....... ___.... 
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L A N • 
1 

Tarsus fi~ınhğı mDdürlOğündan 
Tarsus nuayvah ağaçlar fidanhğındaki memur 

evinin bir kı~um yerl~rinin inşa v., tadili 840 lira 
ıı kuruş k•·şif b .. d .. lile 28 ikilıci kAnun 938 ıa
rihiıuJeu iıibaren 20 gün ruiidJetle açı~ eksihn ı e 
ye ~orıulmnştur. ihale 1 '1 şuha\ 938 tarıhine mü. 
sadif pt>rş ... nıbe gürıü saat 15 de fidanlıkta mü
t~şekldl koıuis)on marifetile icra edılt>c.-ktir. Ta
lipler ) iizde 7 ,5 dipozito akç~laruu mezkur güne 
kadar mal sandığına yatırar;ik fidanhkta hazır bu 
lunnıalan, fazla malumat istiytml .. rin müdürlüğe 
müracHatl:irı . 28-- l--ô-10 

i L A N 
Mersin orman bölge ıafliiin~en 

Cinsi 
karışık 
odun 

Miktarı 
Ster 7090 

muhammen vahil fiya\ı 
8 kuruş 

ı - iç~ı vilAyetinin mut kazası dabilindeld kek 
lik k1rı ormanından yukarda miktarı yazıh karı
şık odun 18·2 -938 günü saat 15 de artırma ile 
satışı yapılacaktır. 

2 - ttrher kenıahn muh11mmtln fiyatı 8 kuruş 
lur. 

3 - Muvakkal teminat 86 liradır. 
4 - ~artname v~ mukav .. ıe ,,rojtıleri Ankar11 

orman umum müdfırlüğfı ve içt>I orman baş mü· 
hendiıdiği ~e mut orman idartısindNt ahmr. 

5 - sauş umumidir. 
6 Şatış ~· rhPst artırmadır. 2~ 4-10· 16 

i L 1 N 
ıııin arıın bilıı ııfliiindın 

Gayri mamul 
hacmi 

113. D3. 
1226 000 

muhammen vahit 
fiyall 

k~ntal lira k. cinsi 
o 4 9o çam ağacı 

ı ı ö04 O 12 çam odunu 
ı . iç .. ı vilA) elinin gfılnar lutıası dahilinde ~ı

zıl alıl .. r ormanarulan 1 ~26 Ma. çam ağacı ve 
ı ıao4 k~utal çatu odunu satışa çıkarılmıştır. 

2 - M•Jhamnum bedel kerestehk eşcarm beher 
gayri u :uuul metre mikabı 490 ve çam odunu
nun b .. h~r kentah 12 kuruştur. 

3- Şıu-tname ve mukavttlPruıme projeleri para
sız olarak giilnartht orman mühendisliğinden Mer 
sinde orman başmühendisliğindtın Aokarada or. 
man umum müdürlüğünden ahnır,, 

4 - salış 24 2-988 ptırşembe giinü saat 15,80 
da Mersinde içf'l orman başmühendisliği dairesin 
de yapılacaktır. 

5- satış umumi olufl kapalı zarf usulile yapıla
caktır. 

6 - tluvakkat ıominat 553 liradır. 
7 _ talipl~rin şartnamede ) .. zıh vesikaları gt• 

tirmeleri IAzı mdır. 
8 • taliplerin teldi( mellupl:.rile vesilalaruu Pn 

gPc saat ı 4,:io a kadar satış komis)onu reisli~iaıe 
ve~meleri şaruır. bu saauan sonra ,ıetiriltan ve 
noksanı olan teklif mek topları kabul :edilmiyPcek 
tir. to-16. 19 22 

Sağhk Eczanesi 
Mııin GümrDk brıısındıdır . 

Her nevi Yerli ve Avrupa eCDyı tıbiye 
mOltabseratı bbulunur., ............. 

mersin orman ~ölga ıcf liüinden 
(1ayri mamul 

hacmi 
Ma. 03. 
897 000 

muhammen vahi 
fiyatı 

lira k. crnsı 
4 9o çam ağacı 

lo764 o 12 cam odurın 
l · içPI vilA)t'lİr ı in ~iilrıar lı-ıza~ı tlıthili;ıde hasLı 
oruıanuuJan ~97 nı~lre uıikap ~t'rt>sltılık çam ağa 
cı ve 10764 ktarııal çam odunu sc.tışa çıkwrafmış
lır. 

2 - MuhammPP bt>d ... I kPresı .. Jık PŞçarın b .. her 
gayri mamul uatlre miLabı 490 "e cam ; odurıu-
urrn belwr k .. rıtoh 12 kuruşıur. • ·· · 
a . şatname ,.e mukavf'lt'rıame proj .. ı .. ri paı asız 
olarak gtilnarda orman mliltendisliğinden mer~in 
dta orman htiŞ nıülw11di~l • ğ•ıı dtın Aııkanul;. orman 
umum ıuüdiirlüğiiuden Hl11t1r. 

4 - saHş 23-2 Q:i8 ça rş~ uı lıa günii saat 15,30 
da Mersiı1t.lt! içt-1 ormara laaşuı iihPruli!'liği d11irt>· 
sinde )apllacaklı", 
5 - saıış unıuıui olup kap;.fl zari u~ulile )3pıla
caktır. 
6 - Mu~:.Lkat temırıatı 4:7 linuhr. 

Güven 
Sigortası 

Hayat tarifeleri ih 
• 
ıyacınıza en ay-

ran olanıdır. 
Acaata11 • VASFI ORGUN 
dan arayınız. 15-aO 

Kızllaya 
Aza olunuz 
7 - lalıplt!r·iu şartuanmde 

yaz•lt vesi~alara gelir. 
tut')tıri IAz11ud1r. 
8 talipler teklif meL tup 
larile 'tısikalarmı en g .. ç 
scıal ı 4 Bo a katlar ~atış 
komİS) 01111 reislığiut- vt.r 
nwleri şarlllr bu sa allan 
sonra getirilen ve nok
san olan teklif meltup-
ları kabul ~dilmi)ecektir 

1O·1 6 19 22 

~~~-~~B~~liilB~Bliil~~~~~~ · 

1 GÜV E M I~ 
1 SIGORT ~ ... ?.QSVETESI Fail 
~ Sümer Bank ve Emldk Eytam ~ankaları tara.fından fil 
Jiilkuru/mUf tamuluıal bir kurumdur. Vaslı !kpn Jiil 

~~~liilBliil~B~~~~liil~~liil~&~~ 

M 
\E~ 
ı .. ~ 

Senelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Veni Ve Çeşitlidir 
Re•mi devairve miJeııe•atla ticurethanelereait her nevi Jelter 
ler ve evrakı matbuavea• irei '"neli• bir tarzda mr'atleyapar 

*•··········•••t•••• HARİÇTEN GÖNDERİLECEK SİPARİŞ-
LERİ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLAJ!\. 

"HER NEVİ 
KİTAP, G.AZE TE 
VE MECMUA 
T.A.BI:NI DER. UH
TE EDER.. 

X..A.R.TVİZİT 
D .A V E T K. .A. R. T
L A R. :ı:. Z .A. R. F KA.
G I: T E.A.Ş~I:K 
L A. :E\. ı: T A.B E.D İ
Lİ R.. 

Yeni ı~rsir. Basuııt!viude ba~ıluuşllr 


