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Dananın kazığı bugün kopacak 
On dört milyonun 
sıhhatı 

Bizde köyHi ve şehirli diye 
birinin Utekine karşı üstünlüğü 
olan iki sınıf yoksada açık 
söylemeliki kijy ve şehir. ba · 
kımları bir az nyrı gibidir gerçi: 

« Niifusıımuzu artırmak, 

gelecek nesli sağlam ve gürbüz 
yetiştirmek, şehir ve köyHile
rimizin sıhhiğ şnrtlarmı di\zelt 
mek, kiiy evlerini iyileştirmek 
köylillerimizin sağlık hilgiteri
ni yükseltmek » hükumetin iç 
siyasası ve parti programında 
önemli yer alıtn esaslardır. Fa
kat bunlardan şehirJere ait 
olan kısımlar kolayca tatbik 
ediliyor ve yeni yeni varlıklar 
elde ediliyor ama ayni tatbik 
sistemi bu günkü köy şeraiti
miz içinde ileri bir hareket 
uyandırmıyor. Çünkü köylerde 
henllz Cumuriyetin iş başı nes
li yetişmemiştir. 

İstatistikler ortaya nasıl 
bir rakkam atarsa ntsın köy ka 
ııununu Jıiyi kile tatbik eden 
köylerimizin sayıw pek az 
ve istenilen köy sağlığı hiç bir 
köyUmUzde yoktur. Her biri 
başlı başına uzun etudlere ih
tiyacı olan köy da va.sının biz 
bugün sadece sağlık yönü daha 
doğrusu köy doktoru işi üzerin 
de duracağız. 

18 milyonluk nüfusumuzun 
aşağı yukarı 14 milyonu köyde 
ve köyden farksız olan kasaba 
larda yaşar. Fal\:at diyeıneyizki 
bu güne kadar bu yekun adına 
tek bir doktor atanmıştır. Köy 
davasında bu hakikat bütün 
acılıklarında tam ifadesidir. 

Doktor işi bizde köy dava
sının en başında sayılması ge
regen hayati ve prnti k yolJarla 
kotarmak zorağmda bulundu
ğumuz bir mesele<li r. 

Köylerimiz esasen dağınık 
Ve merkf1zlere çok uzaktır. 
ÔIUm döşeğinde bulunan bir 
C:.Ok hastanın hayvan sırtında 
on sekiz sautlık inişli yokuşlu 
keçi yollarından şehirlere ge
tirildiği gibi en basit bir hasta 
lık yüzUndeıı ölüp gidenlerde 
Pek çoktur. 

İşte yukarıda kaydettiğimiz 
Şehir ve köy bakınn arasında
ki ayrılığın birisi bu noktada 
aydınlanıyor. 

Bu sözümüzle her köye bir 
hastahane veya hiç olmazsa bir 
doktor istemek gafletinde bu
~Unduğunmz anlaşılmasın. Buna 
1l'llkftn olmadığım bildiğimiz 
ltadar doktorsuzluğu önleyecek 
l>ratik tedbirler bulunacağmıda 
8arııyoruz. Bir defa her yıl için 
de bulunan köyler sağlık bölge 
lerine ayrılmalı ve her bölgeye 

Nihayet Habeşistan Paylaşllacak mı? 
Uluslar sosyetesi konseyi bugün toplanacak 

1 islahiyede 
1 -------

Tüyler ürpertici bir 
facia oldu Jlabeşistan üzerinde İngilizlerle İtalyanlar tarafından 

laşa bir egemenlik kurulacağı söyleniyor 
ortak-

islfıhiye - Öteygiin ikindi 
vakti İslfihiye giimriiğilnde 
ıniihim bir cinayet oldu. Gilın
riik muhafaza ınemurlnrından 
Ali, aııbarcı :\ıfiiniirle giimrük 

Paris 3 A.A - fogiliz na
zırı Ederıİtalya - Habeş anlnşa
mazlığı hakkında uluslar sosye 
tesi konseyine yarın Yerilecek 
rapor üzerinde konuşmak üze
re dün Berlinden Parise gel
miştir. Eden bugün Lavalla 
beraber Cenevreye hareket 
etmiştir. 

Ulusl:ır sosyetesi konseyi-

nin yarınki kontfşmalıırdan alı 
nacak sonucu uranlayan Eko
Dö Pari gazetesinin Roma ay
larına göre Lonctra çeveni Ha
beşistan iizerinde İngilizlerle 
itnlyanlar tarafından ortaklaşa 
bir egemenlik kurulmasile 
meselenin kotarılacnğı fikrinde 
bulunmnktadırJar. 

Durumu çözeleyen diğer 

ingiliz filoları harekete geçti 1 

Maltanın Limanlarda 
müdafaa hazırlıkları ı·t l l h. a )la a ey ıne grev 

dün bitti 
Paris 3 A.A Jurnal gaze 

tesinin Londra aytnrı İngiliz 
ami rallığı tarafından alman ih 
tiynt tedbirler hakkında tafsi
lat vermekte ve lngiliz ana 
vatan filosunun Partalandi li· 
manında toplanmak emrini al
dığını eski gemilerin hizmete 
alındığını akdeniz filosunun 
bir kısnmımda siiveyş kanalı 

yakınlarında gezilerine devam 
ettiklerini ve bu filonun guen
elizabet ve Bahran dirıtnavut 

lariyle takviye edildiğini ve 
Maltn halkınında hava hücuın
lerına karşı h1zırlandıklarını 
ve limanın müdafaası hazırlı

ğmııı bugün bittiğini bildirmek 
tedir. 

ler tertip ediliyor 
--- --

Ankara 3 A.A - Kapdan 
bildirildiğine göre rıhtım ame
lesi savuş için hizmet etmek 
istemediklerinden amele liman 
da bulunan bir ltalyan vnpuru 
na İtalyan ordusu için et yiik
h~mcyi redetmişlerdir. Sendi
kalar federasyonu işcilerin bu 
hareketine müznharet ve işti
rak edilmesi için güney Afrika 
sının vicdamna hitabeden bir 
beyanname neşredilmesine ka 
rar vermiştir. 

Royter ajansının bi idi rdiği 
ne göre grev bütün limanlara 
yayıhnak istidadını göstermok 
tedir. 

20 ilk tf~şrin - Pazar 
genel ni1fııs sayınıı 

Evinizde o gün hazır bulunan bütün 
insanları yazdırınız. 

gez!ci bir doktor göndermeli 
köylerde hiçolınnzsa küçük bir 
ecza dolabı bulundurmalıdır. 
Bu bölgelere atanacak doktor 
ve tahsisat kıtlığına gelince : 

Kendiliğinden köylerde ç:ı
lışmnk isteyen doktor belkide 
pek az lınlunur. Fakat hüku
met bugiiıı nnsılki serbest dok
torluk yapabilmek için muay
yen bir müddet devlet hizme
tinde çahşmayı mecburi tut
muşsa özel bir kanunla serbest 
doktorluk yapacaklar için köy 

hizmetide mecburi tutulabilir. 

14 milyonun sıhhatı kar~ı-
-ı: 

sında devlet bütcesinden ayrı-
lacak nihayet yılda fiç milyon 
lira ehemmiyetli bir yekun 
olmasa gerektir. Çünkü aşağı 
yukarı 40 bin köy bulundu
ğuna göre her on beş köy bir 
bölge hesap edilirse buralara 
gönderilecek olan doktorların 
tahsisatıda üç milyon lirayı 
nşmaz. 

Rıza A.tila 

Fransız gazete1eride bir uzlnş
mn yolu bulmak için kolisler 
de çalışıldığını gizlememekte 
dirl~r. 

Cenevre 3 A.A - Uluslar 
sosyetesi konseyi yarın topla
nacaktır. Özel bir komisyon 
lt}şkil edildikten sonrn uluslar 
sosyetesi toplantılarının sona 
bırakıla cağı Paristen bi idi riJ.
mektedi r. 

ve7.nednrı Hidayeti vurdu. 
. ~fünir üldii. Veznedar Hida 

yetin bacağındaki yara hafif 
tir. Yarın tedavi için Adanaya 
gönderilecek. Ali, cinayeti mii
tcakip kendi kafasmadn hi r 
tabanca boşaltmıştır. 

Hnlk arasında söylendiğine 

1 
Sonu ikincide ----------

Doğu programı 
Ankarada faaliyet başladı 

Baknnlar doğuda geziye çıkıyorlar K a
nun projeleride hazırlanıyor 

Ankara 2 ( ö1.el ::ıytarımız
daıı ) Azud devresinin bitmek 
üzere olması ve hiikfıınetin do
ğu illerimizi geliştirme plUnını 
hazırlamaya başlaması bütün 
bakanlıklarda yeni bir faaliyet 
uyandırdı. Doğu için Uzel bir 
tanın programı hazırlamak 
iizere tarım bakanı Muhlis erk 
menin inceleme gezisinden 
sonra bayındırlık bakanı Ali 
çelin kayada bir doğu gezisine 
çıkacak ve geniş bir pliinla 
doğu illeri beş yıl içinde her 
yfüıden bir gelişme yoluna gir
mi ş lml unacnktı r. 

Duyduğuma gfüe kiillilr 
bakanlığı bu yıl doğuda bir lise 
ve bir kaçta orta okul açacak-
tır. Sağlık bakanlığı doktorsuz 
ve eczanrsiz yerlerde dispanser 
ler açmayı kararlaştırmıştır. 

DİKKATLER : 

Bunlardan baRka ekonomik • 
gelişmeyede ~üyiik önem ve-
rilınekiedir. iş bankası Van, 
Bitlis, Siverek ve dah:ı beş il 
ve ilçelerde bire r şube açacak-
tır. Beş yıllık doğu pı·ogramile 
ilgili kanunların hazırlanması-
nada devam ediliyor. Bu kanun 
lar kamutayın ilk topla!1tısında 
çıkacak ve derhal tatlnk mev-
kiine geçecektir. . . 

Hazırlanan kanun pro1elerı 
içinde üçüııci.i genel onspektör 
lüğüıı teşkilat ve kadrosu l~a~
loııdaki proje ve 935 yılı ıçın 
kaınutaydaıı istenecek üsnomnl 
ta hsi sat projesi ve doğu illerin 
deki memurlara maaşlarından 
gayri verilecek doğu zammıve 
doğuya gidecek memurlar hak 
krncla kararlaşan şartları ihtiva 
edecek projelerde vardır. 

ispanyolcamız eksikti sanki ! 
llitlerin çengelli hnçı nasıl 

bakarsa baksın ııisbetleri az 
olmak, dağınık bulunmak ve 
birazda yaygaralarına kulak 
asmamak şartile Yahudiler sos 
yetenin cerahath çibanı değil 

sosyete dekorunun kolsinde 
tüneyen zavallı bir unsurdur. 

Oiinyanın dört bucağına 

yayılan ve dünyanın dört buca 
ğındada yerleri pirelenen bu 
zavallı unsur en musaadekar 
memleket olarak Tiirkiyeyi 
son bir yıl içinde en çok barı
nauilecekleri il olaraktn Mersini 
buldular. Geçen yıl nrıcak Uç 
heş ayleden ibaret bulunan 
Mersindeki Yahudi aylesiniıı 

sayısi hemen hemen yüze yak-

laştı. Şikayetimiz yok gelsinler 
otursunlar, yalnız Mersinin 
füedenberi giittüğii bii' dil da
vnsı var.. Bu dava i lgisizıi k 
yüzUmlen ()nemini kaybetti 
amn nede olsa diline kültilrilne 
hnğlı her tiirk onu hiç 01tna1,sa 
kalben tnkip ediyor. Bu vatan
da"Şlnr şimdiye kadar intibak 
kabiliyetlerile nam almışlardır 
Mersinin bu davasını dnha gel
dikleri gün kavramaları sanki 
Mersinde konuşulan Fransızca 

dan arapcaya hatta erınrnice) e 
kadar diller yetişmiyormuş 

gibi bin~e hepsini bastıran me
lez Qir Ispanyolca çıkarmama
ları liizım gelirdi. 

Serap 



• 

SAYFA: 2 YENi MESfN 4 EYLÜL 1935 Çarşamba 

Gözlerde Uyku 1 
ve Yaşlar 1 

Yazan: EStN 1 
1 

Suriye ve Lübnan 
Bu iki ülke~e önemli ~eğişiklik bekleniyor 

islahiyede 

Bir cinayet oldu 

Deniz şinıdi glinPŞİn \ ı~ıtıyor .. ılk h:ılıara yerıi 
sıcaklığında tutuşuyordu. kavuştuk .• ru· çahuk vP

Sematla kızıl rt>ukler oy- da. llcıyır halıanıı ülii-
milrıe dalıa cok uzuu giin 

İdare şeklinin değişeceği haberleri yeniden 
ortaya atıldı parlemento ne halde 

Birinci sayfadan artan 

nnzarnn vak'aya sebep şu imiş: 
Geçen gün Münir mezunen 

Antepde bulunduğu sırada Ali, 
Münirin evine bir uz hediye 
ile bir mektup göndermiş, An
tepden avdet eden Münir bu 
me eleden haberdar olmuş ve 
arkadaşı Aliye muğber olarak 
her fırsat düştükce hakaret 
yapmış. Nihayet dünde gümrilk 
salonunda bir fırsatını bularak 
Aliyi bir iyice tokatlamış. Bu 
dayak Alinin izzeti nefsine 
dokunmuş derhal eve giderek 
tabancasını almış, gümrük an
ba.rında rastladığı Münire dört 
el silah atarak cansız bir ha.ide 
yere sermiş. 

ııaşı)Ortltı. Yıldızlar par
laurnğa korkuyorlardı ; 
Mehtap ufukla gürüıw

naiyordu .. birden iter La 
raf karardı. Yıldızlar, 
nıehlap semaya hakimler 
Bu hakimiyet bir an hile 
sürmedi. ~iyah bir bulut 
hu ışıklı maviliği sildi. 
işle mavi gnzlPrde uyku 
ı ş ıkları silinmiş bir sema 
parçası gibi yahul karan
lak sulardan iki damla .. 

Niçin uyurkmı renk
lerini ~Ü"lermi vorla r i 11-

t, J • 

sarıa sevil<liklerirıi bildik-
leri için çabuk küsilyor
larya .. 

.... 
Yapraklar dökiil<lii, 

ağaçlar kupkuru. Serl 
bir riizgarın elinde dallar 
sanki kırılacak, senHl\I ... 

koyu bir karanltk kapladı. 
Hüzgarm sesine karışan 

yumuşak bir y~ğmur sesi 
içe doluyor, sarı yap
raklara can vermek icin • 
<löklilen yağnau r damla 
ları onları biishiitlin ülii
me sliriikliiyor. Az sonra 
kar taıwleri val1muru . ~ 

dou<l uru yor. 
Üşüyorum ... 
El:\ gt;zl•~rde uyku son 

haharm i.)ir an nliiş\i gihi. 
* .... 

Gece u in t)s mer li l leri 11 i, 
titrek ışıklarını giiıwşin 

canlı (l3 rlaklı0 ı ici yor. o .. . 
Her yudum geceden bir 
parça giHiiriiyor. Yıldız . 

• l 

lt'I' 'ar. Kar~rnHlaki yt->Şil 
gözlt'r kapauıyor. ~arşını
ıLıki caıılı halıaı· ~acıvor 

sizin halıarmız dalıa ·ç~k ı 
yaşayacak. 

Siyah güıh·nl,~ yaşlar 1 
karanlıklar111 dilidir. ge- \ 
C•~ ııiıı s~ sli ifaıl.-sitlir. 1 

~1a vi gözlt~rdc yaşlar ı 
ılt'ni·ı.in isyanı gihidir. ya
hut St~UHllHU hol ışığmda t 

t' t · iyeıı ~öniik yıldızlar gi
hitlir. ,\Javiliklt~rin, ka-
' u~amayaııların inkisarı . . . 
dır. 

Y PŞİI güzlerde )'aprak
la rın güneşe ka vuşlu ki arı J 

için sevinç yaşlarmm lit

rr.)' İŞİ gibi. Günahlarım 

affettiren yal\'aı·ış ifade. 
leridir. El:) gözlerde son 
baharda havala küsen~ . 
ltH'in sayısını gfisteren 
da nılacık la rdır. Son yap
raklarm kışın soğuk gün
leri rule karda eri meleridir 

Gözlerin uskusu yaş

larından acıdır. clinkü o • 
yaşlar arHsıntla ifedeler 
daha cnnlı renklidir. hal
buki uyku güı.ltı rin yarı 

üliimiiıllir. 

Kara Boğazda 
50 bin ağaç yandı 

Adana, - Fransızlarm 

~Jr.rıil tahuruııurı tutsak 

edildiği Kara hoğazın l>a-
lar mevsimsi·ı solan ci-

1 
" lı~mcla iki aiin siiren bir 

çek er gibi. Mehtap sevgi- IJ • 

Jisine doyamayan l>ir g•~rıç ~angın olmuş, bınlerr.e 
kız gibi, solan ışıklara agaç yanmıştır, 
<loyamamış üpiilmeğe su- Bu yangını sandürmek 
sayau dudaklar gibi. Ni. iiıre Tekirkoz, Peskenek 

Par islen gelen son ha 
lwder, ali ko. >S•~ r Kont 
nomartel'in l>irinci teşrin 
başında lJelH~ mehal rııem

lektılimize dörwct>ğini bil . 
dirmektedir. 

Az çok doğnı malt'ınHıl 

alan kaynakların k.anaalı
rıa gört), ali komser Pa
rislt'n döner düıınwz Su
riycye ve Lübnan Cum
lnırluklarının idare şekil
lerinde önemli d~ğişiklik
ler yapacaktır. Bu deği
şikliğt~ ilk önce Lübnan-

da n başlar.aca ktı. 
Şimdiye kadar Llihnan 

dd yapılan türHi llirlii tec
riibelt~rin hic biri partiyi 
memnun edenwmiş olma
sından dolayı, Oüjvon~l 

larafm<lan ilan edilen 
926 kanunusanisinin ia
desi, tayin surı~tile iş ba 
başma getirilmiş olan 
sinuliki Cumur Reisi \'e-. ~ 

riııe, parltrnıerıto tarafnı-

<lan irılilaaı> edilecek bir 
rt•i:ı\in getirilPceği muhak 
kak görülmektt~dir. 

Suriyeye gelince iç
timaı ii~l üste tecil edil-

Süreli çahşan işçiler 

miş bulunan nıebusan 

nH~clisi ~sasP11 936 niha· 
ha yeli rule k J 11u ui m üdde
ti ni bilirmiş olacağırıdan 
tlaha t toplanmıyacaktır. 

Bunun y•·rine bir sii
liisii tayin, iki sliliisii de 
intihap surt>lile sPçilecek 
hir nwclis lt>şkil edilt>ct!k· 
tir. ouda11 sonra, ilk dt>fa 
ol<ırak nıualu~de mPselesi 
tekrar mevzu ha his olacak 
tır. 

Surive idart~sini son ve ., 
kati olarak şekli aıu~ak 
muahede işinin biliril
nıesiuden sonra tesbil o . 
lunacaktır, 

O zamana kadar bu 
giinkii kabiıienin iş L>a 
şında kalıp kalmıyacağı 

henüz mah4

ım drğilse de 
iutihap sıralarrndn muh
telif partilere mensup a
zadan mlilE1~ekkil bir lıii-• 
klimetin iş lıaşına getiril-
nwsi pek ıiyade muh
lt•mel gi>rlilnıekledir, ~la. 
mafih hPnüı resmi bir 
habere islirıJt r.lu•iyen hu 
lahnıi11leri ilıtiyalla telak
ki elmek daha doğrudur 

-=->-----

Orta O~ula 
Ulusal giirıler ve tatil 144 Talebe kayit 

günleri hakkındaki ka- olundu 
nundan devamlı )' apılan - - -
işlerde calışanların da is-ı Orta Okula kayil miicl-
!ifadtılerini lemin ma k _ deli olan l 5Len3 l Ağustos 
sadile bazı vilayet ve ka . 1 akşamrna kadar 144 ilk 
zJlarca bu gibi işçilerin 1 okul mezunu talebe kayit 
çalıştıkları muesseselerin olunmuştur. Bunlardan 
cumartesi ö~leden sonra 16 sı kızdır, 

• 
ve pazar günleri faaliyet- Eyhil içinde yapılacak 
lrrinin tadili cihetine gi- olan nılirac.ıallar kabul 
dildiği yapılan şikayetler edilnu~nwktedir, 
den anlaşılnııştir, ------

le hakanlık bu hususta Doktor Muhtar berker 
• 

Bu aratla arıharda bu
lunan ve lıiç bir yere 
kaçmıyan vc ·zııedara da 
kurşunlardan birisi isabet 
etmiş onucla bacağırıdan 
yaralanuş. Vakanrn r .. ca
atincleı(şuuru k<ılmanuş 

olduğu anlaşılan . .\ li, bu 
drfa keneli cezasım kendi 
eli yit~ vermişti. 

Miirıirirı iiç çocuğu, 

Alinın iki çucuğu vardı . 
Zavallıların acı a~lama . 

lar11rn kalp da ya nnu yor . 
CinayPlİ işlemeden evvel 
cocuklarını lnır:ulan al-. 
dırması icin Alinin kar-

• 
drşirıe bir lrlgraf veril-
diğic.le ~ö~· leııiyor. Adliye 
işP. koydu. 

)Jlirıiı· evvelce ~tersin 

giimriiğiinde bnlunmuşlll· 

Ali ise cok sakin la-.. 
'uı lu, l!aiu ı a okumakıan 

zt~ ' k . lan ve ki m5e ile 
ilıti ! at dnıt' ) i sı·vm · y<'11 

bir adamdı. 
Bu ciııa)· elin ~srar per ... 

desiHi lwr halde adli)·e
nın talakikalı acacakur. .. 

-Türk Sözü-

• 
Riyaziye öğretmetıt 

Feyzi 

Orta mr.kh'P HiyaıiY8 

öi!retmeni Ft~\' Ziniu ıua:ıŞ' çin gece hn kadar ıali m panz11H;~:k.ur köyleri ile 
kendisini sevenlere çabuk Kenzinpen hir çok adam
kii"iiyor .• benim içim.teki lar gitmişler ve ~aatlerce 

\aliliklHre \' t~ kavmakam- Uir nılidtlPllerıheri ı\n· 
lıklara hir tan;im ya- kara ve İstanlnılda hu-

lunau Güz ılokloru ~lulı 

....., . Jı 

na bt·ş lira zam yapılth~ 
~ülHir ha~anlığ. ıuhıu tt~ 111 

clirekUh'fiiğlirıe bildirıl-

* 

siyah gözler insafsız .. 
çüukli kapanchl:•r .. 

·ı.i!ra~lıkları sonra hinhir 
•• • 

zorlukla söntliirebilmişler-.... 
clir, Çiçeklerin hO)' nu hii -

kiik. kelebeklerin nrngi Yaua11 ağaçların sayısı 
uçuk. ytışil renkler soluk. Pllihin kaılar tahmin olun 

kavurucu bir giinf'şin !'t 

caklığmda hepsi can ve 
riyor. Bu yanak koku 
baharın son rüzg~r1111 da 

ınak ta dır, 

Yarığının hir 
yiizlinden çıktığı 

uiyor, 

ci 0ara ti 

s ~\y le-

parak thwamlı surt>llf~ 

iş yapan miiessese ve iş 
verlerinin hafta tatili dev-
" resi icin 'ine eskiden ol-.. ~ 

taı· Berker şehrimize tlön
muştur, ~hınıailteyh bu 
giin muayent'lıanesine ve 
tedavi evinde lrnstala rım 
kaimi etmektedir, 

duğu gihi iş,: ilerini haf
tanın haşka günlerinde 
miirıa vehe ile latilclen is-
tifade ettirmek şartilP- ca- 1 Orta okul sınaçları 
lıştırahilecrklerini l>ilıli~- lı Orta okul ikmal sınaç-
miştir, ları başlamıştır. 

nı işti, .. 
_..... ........ .... .. 

llifzi Ege 
Bir ay mezuniyeıle 

K l . . l 'f'ır .. 
ı n·ısa gıtmış o an • 

sus ilceha\'1 Hifzi Ege 
Tarsu~a dÔnmüş vazi(r.-

lerine başlauuşur. 
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Vatan Müdafaası Uğrunda Mersin Tarsus 
Feclakarlık p· 

• 
ıcra memurluğundan : 

Gayri menkulun -.......•. - ıyasası 935/145 
Deutsche Wochenschau " Bertin • den: N T 'l · o. arı u Cinsi Mevkii Hektarı M.M2 Kiymeli 

Haşbakan lsurnl lnönii - liisiide gP-ri kalmak isle- K.G. 
uün alt·şli bir vatan sev- medi. Adana çifçileri, se- Pamuk ~kl'\pr~~ 
gisiyle dolu olan SÖ) fov- nelik iiriiulerirain y iizcl•' lan.-
leriıuJe, miiltımadiyen le- iiçiinii hava kurumuna Kaım malt 
kamiil e«len ha va silahmm tahsis edt>c~Uerini biltlir- Kozac•ı ımrht~ı 
büliin nıeıulekeller için dil.-r. Samsun biiliin ziir- iane ciğicli 
claimi bir tehlike ifade raıJa yıllık ii'riinltırin yii1. \'erli· • 
elliğinden balısedeli , iki eh' ikisile işlirAk ~lliler. Koza 
ay geçli. naşbakan 0 za. Hana fabrika amelderi ~usaıu 
man "bir memleket ne bile, zaten çok aı giiruJe- Fasulya 
kadar dağhk arazi iizerhı- liklerinin muayyen bır Nohut 
de olursa olsuı•, düşmam- kısımm hu maksada ayır- "ercim.,~ 
um taarruzlarrnı muvaffa· thlar ve Tlirk kadmları Hurcak 
kivetl" menedec.-k kadar da , lstanbulcla Taksim Kuş· yemi 

K. 
41 

41 
40 
39 

2 
l 
7 

1 l 

8 
5 
9 
4 
7 

s. 

75 
75 
50 

50 

75 

• meydanında hava kurmu 
uçağa malik olmadığı lak.- icin lezahiiralla bulundu- Kum tları 4 ı 25 

dirde, şeltirl .. rinin ve ka- l~r v~ıhasıl hava kurumu Çt>hik 6 50 
sabalarmm tahrip edilme- birliği, bir buçuk ay son. ACI ç~kirct .. " ıçı 41 
sine maui olamaz; çiinkü ra kasasrnda ı, 174,629 Tiirk Sabun Ayvalık 2 4 

bunlar kolayhkla yakla - lirası loplaruJığ1111 bildirdi. Kahve 97 5 
şırlar, bonıbalar11u atarlar Yapılan lahminlr.re görtı, Nişactır 16 
ve yine kolayhLla geri satle uıemuı·ların maaşıu- Çay 260-300 
dönebilir ! ,, Demış ve darı birik~cek para , bir ::::::,!•lıer . 15 L. 
Türkiyeyi korumak için yılda 1,100,o••O lirayı ıu- Toz şek~r çu vah 27 L.55 K 
laz11n gt>len ''bin karıad,, lacaktır. Eğer Türkiyenin Kalay 225 

dan bahs~lmişti . Memle . 1935·36 hiilcesinin 194,882- Bahar 7 b 
• 

k .. t biitlçesi , bu gayeyi 727 lira olcluğu göz önlin- Arpa .\naclol 3 50 
lemine kAfi s~lrcek dere- de tutulacak olursa, o za- 1 

,, yerli 3 
ced11, kültürel ve ekono- man bu nu~blağm haki- Pirin~ 15 
mik alanlardaki ödevler·irı kiğ kiymeti anlaşılrr. Çavdar 3 
yerine gelirilnwsin~ lah · lla va kurumuna yar- Bnğ«l(ly Anadol 4,5-5 
sis edildiği için, tsmet luö- dam ~ım~k için gösteril.en I Buğday Yerli 3 50 
niirıiin, halkı ellerinden lehaluk hAh\ dev:11n P-dı • Limon tozu 7 8 
1eelJiği kadar leberriialla yo~ · .Ana.clohmnn ta ~ç- 1 Yemeklik ze) tin Y. 32-38 
bulunmaya davet etmesi leruaden, msaularm muş- 1 ~ ı. o· . . . oauun ırıncı 25 
lliiliin nıemlekelle derin kıl şaı tlar içinde hayatla- » ik ind 23 
akhd~r uyanchrmıştı. rım kazana hildilleri yer- Al 1 3 0

• 0 
Dunun üzerine hava 

tehlikesini bilenler Cemi
yeti kuruldu. Kamal Ata
türk 10000 Türk lirası te-
berrü eui , her taraftan 
~nemli şahsiyetler, kendi
sini takip .-derek, büyük 
meblağlar vermek surelile 
bu Cemiyetin Ü yeler lis
tesinin başma geçdiler , 
Auadohınurı eu uzak ~ö · 
şelerinderı miiracaallar vu 
ku buldu. Arıcak bir Türk 

terden akarı teberru ~l 1 ısır tarı 
Cin darı 3 50 

zmlıları, kasaba vt' şehir- ' 
1 • ı ı ·ı b. 1 • Kara bfiher 95-90 erm ( ere erı e ır tışıyor. I 

il " k·\ ı. 1 nce Kep"k J 50 u umet , uu surel e • 
meydana g~len geniş ne- Kal!n • 1 50 
birden, istediği kadar ala- lncır lOdan 11 
rak, memleket ve halkı, Yulaf Çukurova. 3 
silahsızlanma ve silAhların ,, Anadol 8 
tahditli gibi meselelt~r üzı~- Yapağı b~yaz 4 7 
rinde tam bir anlaşma " Sıyah 42 
olmadığı nıütlclelçe , en Tiftik 66 
barış sever bir devlel a.. Sat.le yağ Urfa 65-70 
dammrn bile mani olarm- z~ylirı danesi 20-22 
''ac:ıg-ı bir tehlikeden ko· Fllitreden geçme 40 
J zeytıD J&iJ 

kadar tasarrufkar bir ruyabHec.-ktir • --~-···--
Höbıtçi Eczane insanın yaşayışrna el veriş-, 

li olacak derecede az maaş 1 
... ~i~-~~ .~~~~rleri: Bu Akıam 

lstilamet Bczanesidir. 
alan Oevlel ve Hel~Jiye 

işyarları, aylıklarrnrn yiiz -
de ikisini bu cemiyete 
tahsis elliler . 

Tıp~ı bir zamanlar bi
ıiıo Alman çifçilerinin bu
lundukları mevki kadar 
nıü~kül bir ekonomik mev-

1 kide bulunan Türk köy-
1 

Doğan Vapuru ...... ~ 
Tiirk bandıralı Doğan Ordu Vapuru 

vapuru Devlet d~mir yol- • - , 
laruıa ait gelirmiş olduğu Tiirk bandırah Ordu 
gömiiriin bu glin boşal- vapuru bu sabah limam-
ması hitam bulmuş ve nuza ge~miş ve Karaman-ı 
vapur bu akşam lstarıbula cılara aıl 2018 ton ömiir 
har~kel ~dtıcek.lir • ( getirmiştir • 

38 

210 

Şu bal 
328 

'r.tWt'I 
337 

larlamn Kara 
nısfı ya~· la 

5 5158, 144 beher 
h~kları 

163 lira 17 K. 
SINll\I 

Şarkan Nuri evh'uh v~ Se~ tli oğlu tar
lası garben Hasan ağa şimalen larlk am 
cenuben Hacı .\bJulkatlir. 

Cinsi Mevkii ll~kıarı \l.M2 
tarla hamam 6 4511,680 

Kiymrti 
bfllarr 

heklarl 
211 lira 56 K 

k u rpn 

S 1 N 1 R 1 
tarafları .\rap uğlu ve Ayşe ve ~uı·at 

ağa ve tarik anı . 
Alacakh: Mehmed Asını vekili .\ vukal Şerafouin. 
Horçlu : Şekerci ilacı Hrct•p oğlu Ali • 

Vllluırula huıllldu ve evsafı yazılı Tarla açdt artırmaya 
konmuş olup şartname 6-<J-935 tarihlndtn itibartn dairemizde lıerlıts 
ı~reblltte/I gibi 1·10-935 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 11 de 
açık artırma ile satılacaktır. Artırnıa bedeli muhammen kıymetinin yüzde 
75 ini bulmadılı taktlrde son artua11ın taahhüdü baki kalmalı şartile 
22-10- 935 müsadif Salı günü saat il dt ddiremizdt yapılacak olan 
artırmada gayri menlt.ul en çok artırana ihale ediltctUinden talipleritı mu· 
hammtn kıymetinin yüzde 7,S nisbetinde pey akç.ısı veya milli bir ban· 
luutın tıtnlnat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. 

2004 numaralı icra iflas lı1111ununun 126 mcı madtksi dlJrdüncü /ılı· 
rasına tevfikan bu gayri melllıul üzerinde ipotekli t#acaklılarla diler bir 
alaluıdaramnın ve lrtif a hakkı ve lıususile faiz ve mllsarlf e dair olan 
lddlalarmı ilan tafihlnden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile 
bildirmeleri aksi taktirde tapll sicilinde sabit olmadılıça satış bfdell pay· 
laşmasından mahrum lıalacaklaTI •ilutle alakadarın işbu madde fıkrasına 
glJre harelttt etmıleri ve daha fazla malUmat almalı isleyenlerin Tarsus 
kra dair11ine m/lracaatları ilan olunur, 

Tarsus Tapu Memurluğundan 
Tarsusun Abulhadi köyündtn koca Ahmedin bila stntd tahtl temtllukun 

dı olan abulhadi. k~yünde vaki bir tarafı gedik mthmtd vt üç tarafı yol 
Ilı mahdud arsa IJztrlne hane inşa etmiş vefat/le torunları mthmtd. gül 
bay lunan, suUan, mllztyyen, Ali, mtlunede lıtllltal ıtm4 ve varlsltrl işbu 
Arıo ve hanenin tapuya raptı için karyel,,lnden alddtltuı lltnülıaberle dal·
remlzı muracaat etmqlerdir; murattJot vakaaya nazarım iş bu hanenin ma 
hallinde uşif ve tttkllmt yapılacotından qbu hane ve arsa IJzerlnı blr hd 
iddia edenltr var lsı ellerindeki vtsaik rtsmlye ile Tapu dairesine ve ya 
12- 9. 935 tarihinde mahallinde yapılacak keşif esnt1sında haztr bulun· 
maları ildn •nur, 

Ordu Vap11ru 
Tiirk bandırah Orclu Vapuru 2018 ton mach~n 

l\ömiirü ile limamnuza t.liin sabah g"lıniş yiildinü bo
şalllr boşaltmaz tecimen eşyası alara~ lsLc.nhula tlö
rıflcoktir • 

Acantası: Ömer ~. Tiirkm~nillliye müracaat olun· 
ması • 

Acele Satlık Hane 

Gözne Yaylasında 
Fev~ani dört oda, lahlani iki ot.la bir mulbah ve 

bir banyolu, ı 840 melrtt murabbaı 1'.Şçarı müsmireli 
ve bağh tarlayı havi doktor Hifıinin hane.5İ ac .. ıe 
salhkchr • 

Cok müsail ve ~hven bir hed~I mukabilirnle satı-
• 

lacak olan bu ~vin bt~clt~licl,~ mnleber bir tücea r 
kefalelile iie senede ahı tak ille ödenmesi kahul P.dilir. 

• 
Faıla ı.afsih\t almak VP. göriişmek isleyenlerin m:tl-

baamıza ve lgnwl lş•~vine 'nrfiracarttları . 3 :iO 

Bir Mau lramyar 
Gümrük komiS)Onculnğu yapabil~cflk vasıfları 

haiz ve Giimrüt ;,ı,,rft\lle .çahşaeak. bir uaemura ih
tiyeç vardır • 

isteklilerin KURTULUŞ TPcim \.'~ Komi ~·on P viııP. 

baş vurmaları • 
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CLiMASX
KLiMARKS 

klımal{S Su Değirınenleri 
Bütün Dünyaca Tanmmtş Bir inumz Markadır -~ 

~lenıluk t'" lİ nıizde hil . 

hassa halwP.lerirı sula11nıu .. . 
sı için çok llızumlu ol\luğıı. 

rıılan la\' SİY('Vtı lariktır. . . 
,\rzu t•dflrıl•·r dooru

::"J 

dan tloğnn· a Fahri k acla n 
t . • 

<lulbi icirı tavassut t>tlilnwk -• 
dedir. 

Adres; Mersin Hükumet caddesi 

Osman Enver 
6-30 

ESANS-LOSYON 
KOLONYA 

Sıcak Temmuz giinleriııizi glizt·l kokular arasm
da bir ilk hahar gibi yaşatmak icin Fransa ve is-

• 
viçreden ~elirdiğiın «ESANLAI\» dan yapılan K0-
1..0~VA ve l ... OSYONLAHl>.\N alarak kullarıwıı . 

Gençlik Kolonyaları 
Bütün Kolonyalardan üstündür . 

DeııemPler hunun doğrulu!'funtı giisl·H·ir . 

Mağazaınızda her nevi ESANS 
LOSYON KOLONYA 

Bulunduğu gibi şık ve temiz geymek isteyenler için 
Gömlek - Çorap - Fanila ve sair tuhafiye eşyasıda vardır. 
Mallarımız temiz sağlam ve ucuzdur . 

Sivri sineklerden korunmak sağlık ödevidir. Bunları öldGrmek için açıklan 

Kil osu 1 OOkuruşa alacağınız FİLİT 
İLE OLUR... 

On 

ADRES : OUmrük çivarında içel Tecimevi 
ve gençlik kolonyası sahibi 

A·HAMDİ 

Do~uzuncu Tertip Beşinci Keşide 
11 Ey lul 935 tarihindedir. 

Yeni Mersin Basın1evi - Mersin 

. ·' 
SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrü~ Civarmdadır 

ll~r nr.vi Eczavi ., 

tıhhıyP, YPrli ve Av
ropu miisıalı'l.t'ratı bu · 
lurııır .. 

• • 
••o•·:·••••••••• • • . ( 

: Yeni Mersin Basımevi : • • •• • mücellit hanesi • 
• • ... 1. • 1 • • i,Sl\ııuıs, ı)arca an- ••• • • • 
: illi~, r.~r~uıle kitapla- : 

•
• rırıızı İŞH )' :ıram:ız dt~-• -· .~ 
•!• ~ t· aluıaywız. hirgiiıı • 
• ,,·, . ,A, 1 K·ı· • •!• ~ ZL ctZIUl O lif. 1 ctp-•!• 
: larrnızı, cleftedt~riuizi, ~ 

• .. ıı· 1 • • tHlWe ıt aanemıze gön-•!• 
• 1 . . t • 

• t errnız. • 
ı Ht•r ıu~vi kitap ve : 

ı defterler şık, zarif me• 

• tirı Vl kullanışlı ola- : 

: rak cillenir. ı 
• • • • •••••••••••••• 
~-----------!-----
YENİ MfRSİH 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye lf ariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 looo 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık loo yoklur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. 

-------------------

T~QkiYE 

llRAAT 
~BANKASı 

1 

.DARA 
6iRiKTiREf'J 
QA'-IAT-~D6Q 

Zayi Cüz~an 
Ziraat bankasından alclı~ım 257 numaralı tasarruf 

ciizdauını yitirelim. Yerıisioi alacağımdan evelkiniu 
h ii k m ti kalmadığını i 1 :.\ n t) ti eri m . 

.\ btl tissda nı l1 iişta k 
velisi Fuad A~baş 

~ 
Gramofon ve plaklarda büyük nı 

tenzilat ve her nevi hol, cep saatları. !IJ 
Satış yeri Vilyam H.Rrkards - ,, !ersin 

~c=:a 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası · 
3-9-935 Salı günü borsa satişları 

Malın cins· NHeııln abıulu _ IKTARI ..!.:._\ ~EHAiT Olduğu K. G. K. s. 
~ 

~ 

la ne ci 1 ağız ~h~l'Sİ n 100001 41 Fahrikaıla lı · ızır 

Yulaf 
'' 2000< 3 ~I. mağaza 

" 
Bu itıla v 

:ı . CP-\ lıau . ~~5l)0 {.; 3 l 2f> Ct· )' laa ra v. 15 gün ·r, 


