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Kuvvei muharrike az olan mü· I 
esseseler maktu vergiye bajlana 
cak, Maliye Vekaleti yeni karar· 
lar alıyor. 
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Sovyetler tepelere dün de taarruz ettiler 
Bir taraftan harp bir taraftan sulh müzakeresi devam ediyor - -----..:....------·---

Tokyonun son teklifi 
Japonya iki tarafın da işgal ettiği araziyi 

terketmesini bildirdi 

lspa~ya Hariciye Nazırı 
Harbınden El . .. d 
Alınan dersler çıy~ !11uz~Kereye evam 

ıçın tahmat verdi 
Necip Ali KÜÇÜKA 

J14panyada en son ve kati ta Japon tebliğinde ihtildfin müslihane hal 
arruzLırıo yapılmakta olduğu\ ı· • • b k k / J b.ld• ·ı· 
bir c;ok defalar 'ilAn edilmesine l lÇln muta l O ın lğl l iTi ıyor 
ra~men kali zaferin hangi tara· Tokyo 6 (Rıtdyo) Royter bil· 'Hud utta " 
fa teveccüh edeoetini kimse kes diriyor : Japonyanın Moskova 
tirımemekte, kanlı bo,qşmalar sefiriyle Sov,et Hariciye Komi v • t 
detam edip gitmektedir. Harp 

1 
seri Liıvinof arasında yapılan azı ye 

bir gOn bir taraf, bir gün diğer mülAkat hakkında bu sabah 1 Tokyo 6 (Radyo) Havas 
taraf İQin müsait cereyan eder- neşredilen hariciye nezareti ser ajansı muhabirinden: Buraya 
ken bunun daha ne kadar de· visinde hudut ihtilAfmın musli· gelen mııhimata göre Sanko· 
vam edeoelini ve zafer tacını hane surette hallinde mutabık fenk arazisiude taarruz ve mu 
kimin AriyeceAini tahmin etmek kalındığı bildirilmektedir. harebe detam etmektedir Dün 
kabil de~ildir. Bununla beraber Gene bu SE.rviste halihazır- öıtleden sonra 60 tank hima· 
iki yı1danberi kardeı kanı dö· yesinde bir Sovyet piyade ıa 

da yapılacak en Acil . işin iki ta burunun taarruzu Japonlar ta 
ken bu milletin m:ınzarası bir t da u·tek '·ilen ·a 1 tt"k ra rn m au ı..,ga e 1 rafından püskürtülmüetür. Ja· 
çok bakımlardan son derece en· 1eri arazinin tahliyesinden iba· pon kıtaları da eimalde 60ıan 
tereaan, baıka milletler ic;in ib· İ ret olduğu bildirilmektedir. kın ve tayyarelerin himaye· 
retle bakılma1a d&Qen bir mev· Tokyo 6 (Radyo) Japon a sinde taarruz etmişlerdir. Bu 
zudur. 1914 tenberi askerlik tek jRnsı bildiriyor: Hariciye nazırı sabah tepelerin Ruslar tarafın 
Dik ve nazariyelerinin en son .Japonyanıo Moskova elc;isine mü iegal edildiği hakkında Qıkan 
terakkileri burada tatbik edil ıakereye devam etmesi için re haberler teeyyüd etmemişıir 
mletir. Şimdiye kadar geçen da ni talimat verm iştir . Muhnrebe devam erlivor. 

bili harplerin hiç biri arsıulusal ---------------·---------
politika Alemini bu kadar mee 
gul ve tehdit etmemietir . 

Biz, bu manzara karsısında 

devletler Jıukukuııun ve Milletler 
Cemiyetinin zihniyeıi içinde (ka· 
rıemazlık ) prensibini şidd&tle 

muhafaza ettiğimizi resmi ağız · 

larla ifade ettik. Fakat başka 

memleketler için hal ve vaziyet 
böyle deA'ildir. Karıemazhk pren 
Bibi mesele ile yakından ilgili 
devletler tarafından kabul edil 
mie olmasıua raAmen işin tatbi· 
katı sahasında çok aQ'ır zorluk· 
lara tesadüf edilmektedir. Akde· 
Dizin emniyetini kendileri iQin 
hayati bır mesele telakki eden 
devletlerin vaziyetleri çok ince 
ve ehemmiyetlidir. Bunun için 
ispanyadaki yangınrn bir sıçra 
Jışta baetaubeşa bütün Avrupa 
11 tutueturahilmesinin daima 
mümkün o1dulunu ~bir an hatır 
dan çıkarmamak gerektir. Bizim 
aııl ortıJa a&mak iııedilimiz 

mesele başkadır. ispanyada es· 
ki zamanlardan beri dahili harp 
Adeta bir Adet hükmüodedir.Ge 
~en asırlarda yarımada üstünde 
çok kanlı hAdisder olmuıtur.Bu 
hAdiseleriu a1-<ıl ve mahiyetlerıni 
lspanyol milletinin karakterinde 
aramalıdır. Fakat geçen ibtilAl· 
lerin hiQ biri bu kadar kanlı ve 
bu kadar uzun olmadıaı gibi 
Jeni ai!Abların eou derece kor· 
ikunç öldürücü tesirleri altında 
arnı kan, hatıd a1nı aileye men 
sup insanlar arasmda sırf ideo· 
loji farkından dolaJJ, cine farkı 
olmaksızın insanlarm gözlerini 
kırpmadan yıllarca blribirleriyle 
boğazlaşmaları ıaribin Qok müs· 
tesna dkıalarından biridir. De 
tnek ki iman kudrelinin, yAratı · 

cı fikir kuvtetinin teairi hemen 
her zaman batkı şartlar ahında 
rene BJnıdır. Mukaddes harpler 
İQin kalplerinde afm intnı ta~w 
hn iuaaolar her taraftan aele -

- IOllU lklnoıde -

Uzahşarkta boşlıyan yangın 

Dünyayı saran bir umumi 
harp çıkarabilir mi? 

" 
Almanların fırsattan istifade edi,,.Çekos 
lovakyaya saldırmasından korkuluyor 

Sovyetler Japonyaya ateı piJalıiJri~4,._ 

Ateşle oynıyan Jap<>flya çek 
. dikkat etmelidir 

Bugün mahalli sayılan anlafama%lık 
umumileıince vaziyet tamamen defişir. 

Moskou. - Tas Ajansı bil ıerdır. Sotyetler birJiQ'i, budu· 
diriyor: dun yenlden tahdidine ve bütün 

Japonla'rıo yeni tahriklerin· münazaalı hudut meselelerini 
de11 bahseden Jurnal dö Mosku halledecek muhtelıf komisyonlar 
gazetesi diyor ki: teşkiline muvafakat etmielerdi. 

Sovyet - Mançu hududun· Fakat Japonya, Sovyet hüktlme· 
da oldukQl uzun zamannanberl , inin bu sulhperver teklifini, Sov 
niebi bir sQkunun hüküm ıür· yetlerce kabulü imklnsız ve ma 
müe oldutu malumdur. Japon ~aaız ıartlar i_leri sürmek sure· 
militaristlerinin Sevyetler birlilti tıle ıredderledı. 
ile anlaşmazlıklardan kendilerine Japonra, tehlikeli bir oyun 
1 ilik gelmifeceğini anlamış bu• oynamaktadır. Ateııe oynamak· 
ı!ndUtU 88DlltJOrdUo ladlro JapOnJa fU ~ihf'fİ f&mM 'll& 

Fakat bu militaristler, son rak anlsma1ıdır kı. buaıloku hA 
günlerde ciddi hudut hlldiseleri· diseler büyüklüA'ündeki mahalli 
uin vuku aeımeelne sebep olmue - Sonu llduclde-

Tuna rejimi 
Yarın yeniden·tesb;t 

edilecek 
Bükree 6 cRadyo, Pazartesi 

günü Tuna devletleri mümessil 
leri burada bir toplantı yapa 
caklardır. Toplantıya Almanya 
da iştirak etmektedir. Fevkalade 
ehemmiyet atfedilen bu toplan 
tıda bilhassa Avusturyımıo Al 
manyaya ilhakından sonra Tuna 
rejiminin yenileştirilmesi aörü 
eülecektir .. 

Polonya Hariciye Nazın 
Berline geldi. Var
şovaya hareket etti. 

Polonya 6 cRadyoı Polonya 
Hariciye Nazırı BHk bu sabah 
saat 9 da Oslodan buraya gel· 
miş Almanya hariciye nazırı. ha 
riciye erkAnı, Polonya eloisi ta 
rafından karıı[anmıt\ır. Bek bu 
rada siyasi temaslar 7apmadan 
saat 18 de Vareovaya hareket 
edecektir. 

ispanyadaki boğazlaşma ne safhada 

Harp şiddetlendi 
Fakat cephe vaziyetleri bir 

türlü değiştirilemiyor 
iki taraf ta muvaf f akiyetten bahsediyor 
hakikat olan atır zayiat verdikleridir 

Barselon 6 (Radyo) Resmi bombalar atmıelar sivil ahaliden 
teblil}den : Şark cephesinde düe pek çok kimseleri öldürmüıler
mamn bütün taarruzları püskür dir. Tayyareler taeıdıkları bom 
tüldü. Düşman Ebro vadisinden balar bitince alQaktan uçarak 
ağır zayiat vererek çekilmekte· şehirler ve köyler \dışına kaçı· 

dir. ean halka mitralyoz ateei açmıı 
Salamanka 6 (Radyo) Ebro ıardır. 

da Cumhuriyetçilerin taarruzla· Burgos 6 (Radyo) Havastan 
rı akamete uğradı. Kıtalarımız Cephelerde harp bütün eiddetile 
en mühim mevzileri elinde tut· devam ediyor. Harbin en fazla 
maktadır. şiddetle ceryan ettiği saha Ebro 

Valansiya 6 (Radyo) Bu sa· nehl'icin aall sahilidir. İki tara· 
bah 12 Frankist tayyare Valan· fın turruzları da cephe taziye 
siyaya yakın kasaba ve köyler tinde bir değişiklik husule geti· 
üzerinde uçuşlar yaparak ağır rememektedir. 

Japonlar Çinde müşkül vaziyette 

1 Seçim hazırlıkları 
1 

japon f•rkaları 
ı Hazırlanan nizam- Yangtse vadisinde mütema 

l' name vild~etlere 1 diyen tahşit ediliyor 
geldı 

- Ankara 6 cHueu sft - Halle Bütün cephelere yeni takviye kıtaları 
Partİısİ Genel SekreterliAi beletii sevkedilcli. Harp çok şicldetleticli 
Yft ve umumi meclisleri seçimle 
ri hakkında hazırladığı talimat 
nameyi bu gün vilayetlere teb 
li~ etmistir , 

Bir eyalete 

Honkong, 6 (Radyo) - Res· I kalm ı ştır. 
men bildirildiQine göre, iki Ja· Hangşov ile SanghaJ ara 
pon harp gflmisiyle bee küçük sıoda Çinlilerle Japonlar beynin 
Japon krnvnzörü çarşamba sa· de şiddetli muharebeler deum 
bahı Hunkou ciurında bir Çin etmektedir. 
bombardıman filosu tarafından Japon bahriyesinin Nanta 
ciddi hasara uğratılmışlardır. adasına karşı yaptıA'ı son taar 

Bir haftada 44 yıl· Japonlar, Kinkiang cephe· ruz akim kalmııtır. Japonlardan 

d d 
sine takviye kun.etleri gönder· binden fazla bahriye silAhenda 

ırım üştü mekte nevam adıyorlar. Halen zı ölmüştür. 
Vareova 6 cRadyo• Bolbo dört harp gemisiyle asker dolu Japonlar da 32 Çin 

eyaleti dahilinde bir köye yıldı •7 mavna nehirden yukarı çık· tayyaresini düşürmüşler 
rım düemüş bee kiei ölmüş te maktadır. . • Tokyo, 6 (Radyo) - Domei 
beş kiei de yaralanmıştır. Bu Japonya en ıyı fırkalarını ajansı bildiriyoa: 
eyalete son bir hafta ioinde 44 Yangtse'ye gönderiyor Bahriye nezareti namma söz 
yıldırım düemüetür. Honkong, 6 (Radyo) - Ja söylemeye selilhiyettar olan Kon& 

Belçi~a ~u~u~un~a 
ponya en iyi fırkalarını Yangtse ramiral Moda Japon taJ1areleı·i 
vadisine göndermiştir. Tahmin nin dün sabah Hankeu ciurında 
edildiğine göre, bu cephede be elli Çin tayyaresini takip ederek 

M h. b. heri 26 bin kişiden mürekkep bunlardan 32 tanesini düeürdtlk 
Üt lŞ ır tren çar- 22 japon fırkası tahşit edilmiştir !erini ve yerde duran yedi Qin 
pışması oldu Rurı hudutları ?zerinde ~ek az ta1~aresini de tahrip ettiklerini 

. . mevcutlu garnızonlar mustesoa bildırmektedir. Japon ta11arele 
Parıs 6 •Radyo• Beloıka bu olmak üzere Çin cephesine gön rinden 2 si üslerine döoememie 

dudpn__da bir demir J01u geQidin deri1mek için elde pek az fırka 1erc!ir. 
de içeriıinde 6 kiei bulunan bir • • • • •kl • 
otobüsle tren çarpıemış otoboı Malıye Vekaletının yenı tetlıı erı 
parçalanmış 6 yolcudan beti der 

h•'R~';anyada Muamele verg~si . 
Ekalliy.eıJeıin h6rri- Kanunun ortaya çıkar~ıgı suı 

yeti meseleai tefehhümler izale edılecek 
Bfikree cA,Aı - Kral tarafın l{ l 

dan n~eredilen kararn@me iıe 1 K küçük motörler ltu anan müesaese er 
Romen ekalli7etleriue din v_e maktu vergiye bağlanacak 
matbuat sahalarında eahıs ve ıe 

münasebeUerinde te umumi içti Ankara 4 (Hususi) - Mua ,lan sınai müesseselerin vergisini 
malarda ona lisanlarını kullan mele vergisinin bazı maddelerı maktuiyete baRlamak ioln Mali 
mak hürriyeti vsrilmittir, ni yan1ıe anlıyarak harekete ge ye VekAletine selAhlyet terilmie 

Kral tarafıııdaıı neşredilen çen küçük sanat erbabının ma tir. Maliye VekAletl muhtelif s~na 
bir kararname ile Cluj ünitersi kinelerini sökmek suretile ipti i müesseseleri maktu ver~ıJe 
tesi profesörleainden Dragoncir dai el tezg~hlarmıt dönmeleri ha bağlamak için suraUe tetkıka& 
akalliyetler umum komiserliğine disesi üzerine Maliye VekAletiu yapacaktır. 

h.h • M ktui..,et es4sları teabit ta1in edilmiştir, de sellhiyet sa ı i bir zat eunıa • a , 
Siyasi mahfeller bu tayine rı söylemiştir: ve mOesseselerin senelik ver1rile 

ekalliyetler rejiminin, belki ekalli " _ Yeni çıkan kanunun ri ta1iıı oluncak kendilerinin ar 
yetler statüsü çerçivesi içinde yeni ikinci maddesine göre muharrik tık defter tutmasına ve maliye 
bir tarzda tanzimine doğru atılmış kuvveti beş beyğlri geçmiyen vo memurlarına heeap vermelerine 
bir adım nazariyle ,bakmaktudırlar bu defa terai ile mükellef tutu Sonu ikincide 
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kalkınma 

at Vekileti 

VENi MERSiN 

M. T. A. nın 
Yeni ve mühim f aa

liyet programı 

940 
Nevyork sergisi 

hazırlıkları 

Sayfa: 2 

r;=-bilekler ŞikB~I 1 Şahsi olmamak farttı'!. 1 ~11 ı---..::~ ı 

enelik geniş bir mesai 
programı hazırladı 

Yeni ~astaneler, ~oğum evleri, Yetimler yur~u, (mrazı 
zö~reviye ve Sıtma dispanserleri açıhyor 

Ank~rn 5 (Hususi} - Ma Ankara 4 ( Hususi ) - Ma 

l 
d~ıı Tetkık ve ~roma entilüsü ı arif müsteıarı Rıdvan Nafizin 
Oıyarbakı, Mardııı, Elazığ, Mutat baekanlığında kurulan bir ko 
Y?· Ante~, Urfa, _Maraş ve ciurı misyon, Nevyork sergisindeki 
vılAy_eılerı arnzuunde maden ta Türk pavyonunda propaganda 
qarrıyatında bulunmak üzere malzemesinin ha1ırlaumaeiyle 

ı •·k~•;;\~~~~ı.ı:~kly~:'.:J yue t 1 e r _ _J 

Parazit Yapan Motörler 
Mersin.de hiçbir tedbir alınmadığı için 
ınotörler çalışırken radyolar dinlenemiyo 

-Dünden artan - ' ları ve sıma entitüeü tevsi edile 
Jşto muhlelif memleketler cektir. 

d_e ki bu hastane ve yatak adetle 15 . G Jerde tebhirhane ve 
rı bunların ııüfusları ile de mu 375 kaza merkezinde seyyar 
kaye:e edilince biz de on bin etüv bulundurulacaktır. 
nüfm;a lıeş yatak isabet etme 16 - 6 yerde her türlü mal 
sine mukabil Belçikada24, Danl zeme laboratuar ve teşkilAtıım 
markada 63 lsviçrede 33 Japon le birlikte emrazı eari1e müca 
yada 14, Meksikada 7 Bulgaris dele heyetleri vücude getirilecek 

tan ve Yunanistaoda 11 yatak tir, 
dümektedir. 17 · 50 seyyar tabip ile bir 

Devlet sıhhat ve içtimai mu likte 50 takım sıhhi propajtanda 
avenet işlerini üzerine almış bu malzeme ve teşkilatı vücuda ae 
1 una o sıhhat ve içtimai muave tirilecek bunların beraberlerinde 
net \'ekCıloti parti va hükumet sıbht filmleri, s9 y1ar sinemaları, 
proğramlarının da tesbit etti~i' her türlü tedavi yapmağa müsa 
veçh ile hazırlanan bu projenin it seyyer küçük mua1ene ve te 
bir an evvel tahakkukuna kati davı Ambülansları buluoacaktıl'. 
ihtiyaç görüldüğü husUları tes 18 - 30 VilAyette sıhhi mü 
bit ederek ve muhtelif senelere ze tesis olunacaktır. 
eumullü geniş bir ie proA-rmı ha 19 - Merkez hıfzıssıhha 
zırlamıe ve faaliyete geçmiş:lr. müzesi trkvi1e edilecek ve mo 

Bu sene ve önümüzdeki se dern serem çiftliQi ihdas edile 

nelerde devlet büdçesine konu cektır. 
lan ve konulacak olan tahsisat Bu muhtelif tesis ve ineaat 
larla başarılacak bu işler: işleri İQin ne kadar zaman ve 

A - İçtimai yardım işleri para1a ihti1aQ bulundufa tes 
B - Koruyucu tababet ie bit edilmietir. Bunların inşaat 

leri. ve tesisleri senelere taksim edil 
Olmak üzere iki kısma ay miş olup tahsisatın müsaadesine 

rılmıştır, ~ihavet on sene ıçın 

de ikmal edilmek earlile yapıl 

ması karalaştırılan te~kililt ve ın 
şaat eunlardır: 

ı - 27 \'ilfıyelie yeniden el 

göre her sene bir kısmı temin 
oluoacaklır. 

Bununla beraber tabii, en 
Acil ihtiyaçlar en önce alınmış 

bulunmaktadır. Halkın sıhh&lini 

tam manaslle korumak doğanla lieer yalaklı hastane. 
4 Vilayetle yeniden 

yataklı hastane 

yüzer rın hayatta kalmalarını temin 

10 Vilayette yeniden 150.500 
yataklı hastane açılacaktır. 

2 - 20 Kaza merkezinde 

ederek mütemadi bir nüfus artı 

şıoı ve halkın l!yik oldutu iQti 
mai yardımlara mazhar olması 

oiltemin için tahakkuku düşünü 
len bir proQ-ram asgari bir pro 

Malat!anı_n Haoçelebi nahiy(:sin meegut olm4ktadır. Resmi pav 
d~ H_useym V.ural aduıdaki bir yunun edhili dekorasyonu ıçıu 
koylu ile sekız aylık bir mukave sanatkarlarımız arasında bı"r mu-ı Bir okuyucumuz yazıyor: 
e fap~ııtır. sabaka açılmıetır. Türk Tarih l 

H 1 

'

? hsaniye mahallesi civarın 
. . ueev n ural memleketimi Kurumu umumi katibi ve Kon da zıo bılhasea orta cenubi Anado ya saylavı B. Muzaffer Güker'in biliomiyeo bir yerde kömür 

lu mıntıkasında madenler üzerin BatıkanlıQ'ında, Güzel Sanallar lü bir motör ve yahut da bu 
d_e yaptıQ'ı hususi arama usulle Akademisi müdürü B. Burhan mahallo yakınındaki fabrikalar 
rıle tanınmış ve müebet .netice toprak, profesör mimar B. Tavı d_a _oalıetırılan motörlerden biri 
ler elde edilmiş bir yurddaşur. muallim mimar Sedat Hakk lz sının cıkardığı ş rare mahalle 
Bu suretle maden tetkik \'e ara mir enternasyonal fuarı d~ko mizde bulunan bGtün 1radyolara 
~a entitüsü ilk defa olarak ccoe rasyon mütehassısı B. Gotye ve tesir yapmakta ve bu motör ça 
bı müt~~as-sı~lardan başka bi~ sergi komiseri B. Suat Şakir l lışırkeo ~ü~kün değil radyola 
TQrk koylusu de maden taharrı Kapaçtan mürekkep bir ko rımızdan ıetıfade edememekteyiz 
si yolunda bir mukavele akdet misyon Dolmaoabçede devamlısu Bu meseleyi evvelA Posta 
mit bulunmaktadır. reıt etopl~oa~ak pr~j~le~eritet~ik ı idaresine beı allı imzalı bir isti 

Şimdiye kadar ne bura pos 
ta idaresinden ve ne de N .ıfıa 
VekAlelinden bu işi önlemek 
için hiQ bir teşebbüste bulunul 
mamıştır. 

Son zamanlarda radyoları 

halka ucuz temin etmek Qareleri 
düşünülürken bu gibi eun'i pa 
razitlerin de ortadan yok edil 
meei mümkün iken fabrika veya 
motör sahipleri mecbur tutula 
rak umumi neşriyat vasıtası o 
lan radyolardan istifade1i temin 
etmek de faidoli olmazını '? 

Y.ENl MERSİN : Parazit 
Mukavele esasına göre Büee etmektedır. OA'reodığımıze gore da vererek 1ikA1et ettik. Bir ne 

Jin Ural Enstütüdeo her ay mu ?161~baka!a. 5? - SO ~adar pro tice Qıkmayınca Nafıa VekAleti 
ıe gooderılmıştır. Proıeler ara ne de d k y · t ı · k 

ay1en bir para alacak keıfede sında ekipler tar!fından hazır yaz 1 
•• enı e sız anu rapan motörler y61nız İhsaniye 

celi madenin kıymet te ehem lanmış olan!. rı da vaedır. nunun maddeı mabsusasına tev mahalleeiııde değil mersinin bir 
yetine atöre de ayrıca bir ikrami Dış memleketlerden bazı fi kan bu gibi sun'i par az it neş çok semUerinde çahımakta ve 
ye ile tallil edilecektir. sanatkArlar da musabakaya eser reden motörlere sahipleri tara ı radyo dinlemeyi bir 1zlırap ha 

Köy Be~çilerinin 
işledikleri suçlar 

hakkında yapılacak 

göndermielerdir. !ından bu .. parazit~ öldürecek 1 llne sokmaktadır. AIAkadarlarıo 
Amerikadan gelen haberler kondansator• demlen aletten ehemmiyetle nazarı dikkatini 

muazzıtm sergi ıahaeında azft konması icap eder . 1 celbederiz. 

metli bir ioıa faali1etinio de 
vam etmekte olduğunu bildir 
mektedir. Hemeo her memleket 
resmi pay1onlordan başka mu 

Muamele Yergisi Sovyetler ateş püskürüyor 
-Birinciden artan- (Birinciden artan) 

mahal kalmıyacak ve bu suretle anlaem.:zlıklar pek çabuk umu· 
azzanı eatıı ve propatanda pav k- ük - ı · b - · uç muesseeo erın u gun şı mi anlaımazlıkları tevlit edebi· 

Anlcara 6 (Hususi) - Adli yonları da tesis etmektedia. Mı kiyetlerini davet eden vaziyet r 
sırlılar aJrıca bir bu"uk milyon te or,adau kalmıı olacaktır ır. 

\
, k " · Sovvet hükfımetı"nı·o sulh• 

muamele 

re e Aleti köy bekçileainio ie lira sarfile amerika turizmıo •Gazetelerin yazdıaına ae 
1 

e perver zihniyetinden mütemadi 
!edikleri adam öldürme ve 7ara dikkat nazarını memleketleri lince, küçük sanat müesseseleri 

Ü 
· k k k d"l oi eodışeve düaüren nokta olan surette istifade etmeğe kalkma1ı 

lama ıuçlarında kullandıkları zerıne Qe me ma sa ı e mu ı v 
b

. t · • Jdrıo ver""i ile mükellef tutulma Japonyaya tavsiye etmeyiz. 
devlete dh IJAbl - d azzam ır urızm pavyonu ınşa a s arın musa ere etmektodirler ları değil, defter tutmaya mec Sovyetler Birliği, hudutları· 
e~ile?e~ini ilgi~ilere ta~imle bil ı Serginin' merkezini teşkil bur addedilmeleriııdir. Defter na karşı 1apılacak her hangi bir 
dırmııtı_r. Tamımde eoyle den eden kısımda inşa edilen ve mi tutmak mecburiyetinden maktu ihlAl hareketine ve hele arazi· 
mektedır' • vergi sayesinde azade kalınca sinden hor hangi bir rnoktanıo 

· marı lıir cüret telAkki olunan 
Bu gibi hadiselerde eilllhla 225 metreye yOksekliğindeki ku ş·kayeUeri de tabibatile kesilmiş zapt~ teıebbüsüne katiyen müea 

rıo hakim ve mahkemelerce mü le kurulmuştur. Kuleınin ioşaeınA olacaktır,. ade eımiyecektir. . Cemiyetlerin şikAyetleri Sovyetler Birli""i, .Tapon mi· 
saderesine karar verilerek ciheti eımdiye kadar takip edilen usul • 

1 
· k · 

1 
k Muamele \'ergisi kanunu ile litarieıleri grupunun gayrimeıru 

aakeriıeye tevdi edı"lmekte oldu erın a sıne o ara zirveden baş lanmıştır. oıtaya çıkan yeni vaziyet üzeri unsurlarının ve bazı oolıtıkacıla 
gu car! mueadereden maksat Dünya sergisinde beynelmi ue birkaç t1snaf cemiyeti .Maliye rının Sovyet hudut mahaiızları· 
suçlunun ayni silAhla ikinci bir lel bir turizm earasyı da teıiıı ve iktisat VekAletlerine müracaat ' nı öldürmelerine ve kızıl ordu· 
suç işlemesine mahal verilme edilmektedir. Bu sarayda, Turki etmişlerdir, Bu cemiyetler istida nuo bazı müfrezelerine hücum· 

ıarınıo birer suretini de Tica larda buluomalarıua kaliyeu mil 
sıhhat merkezleri inea ve tesis 
edilecektir. je addedilmektedir. 

Bu islerin meydana gelebil mek üzere suçta kullandı~ı silA ye turizme aid bir köşe de bu t Od ·ı Pa t' · ı re ası e r ıye vermıe er sameha göetermit?ecektir. Ba ha· 
laklı verem hastanesi mesi için en büyük mani para· hındaki mütkiye hakkının nez lunacaktır. Bu husustaki malze d" r · ı d b · · ' ır. ıcare 0 ası u vargının diseler karşısında Sovyetler Bir· 

3 - 2 yerde beheri 500 ya 

2 )'Orde beheri 500 yataklı dan ziyade 1etişmiş personel niurten ibı\fettir, Bu itibarla mü menin ihzariyle Den!ıbank meş tatbiki halinde husule gelen ve 
verem sanatoryomu, noksanlığıdır denilmektedir. Bu aaderenin bir nevt ceza olduğu gul almaktadır. gelecek olan vaziyetleri tetkike liği hükumeti, yalnız hudut ihtAl 

2 yerde beheri 250 yataklı ekeiklil}i çok evvelden gören te tebarüz eder. başlamıştır. lerine bir niha1et vermek için 

C l 
• tO m b" H Af ti Ayı1i zamanda motorların değıl, fakat ayni zamanda Ja• 

era 11 verem san ryo u, ta ıp ihtiyacını temin etmeği Halbuki taşıdıkları stıAblar ava a arı 
5 d b

"h · 200 ki" sökülmesi ile elektirik sarfrıratı pon - Mançuların bu gibi tah• 
1 

mn azalacağını nazarı dikkate rı çı are et erını o ünnen yer e " erı yata ı düşünen vekalet 926 1'senesı·nden dR bekçilerin mülkivet hakları ' "k · h k 1 · · k "k 
verem prevamoryomu. bu maksatla açtı""ı tıp tal .. be voktur. Çünkü bu eiJAhlar ko··y kesm k iç· ı- d d • " 

1 
ıı JU ~ 1r L l • alan elektrik idaresi de taziyeti e ın uzumu erec~ e 

4 - 30 Vilayetle yeniden 1urdunda yüzlerce doktor yeti& kanunu mucibince kendilerine l~aTta Y eRc:İ efrne Nafia VekAletine bildirecektir. müessir tedbirler almak mecbU 
verem mücadele dispanserleri ku tirmie ve hAIA da yetiştirmekte- devlet tarafından tevdi edilmiş bildirilecek Muamele vergisi işini tetkik riyetinde kalacaktır, rulacaktır. dir. Bu sene tıb talebe 

1
urdun ve bloaerıaleyb devletin malıdır. edecek komisyon ilk içtimaını Herkes ve bilhaB&a fokyo, 

5 - 4 yerde beheri 500 ya dan mezun olan 121 genç dok· Devlet malı ise haciz ve müeade Ankara 6 «Hususi• - Yağ pazar günü yapacaktır. Komis10 şu ciheti İfi bilmelidir. 
laklı akıl hastalıkları ile istan tor vekAletio muhtelit ielerinde re olunamaz. Suçta kullanılmış mor, kasırga veya her hangi ta na riyaset edPcek olan Maliye h lk Kuvvo~i ve _müttehid_ So!y~ı 
buldaki •kıl lıaetan•einin mo ve memleketin muhtelif ,erlerin· olmoları itibarile kô, bekçiledn bil bir hAdiee neticeeinde hueu VekA_leti varidat umum _müdürü a:mi:;•da,:::~· ,0:;.~";,'J:~:~ 
dero ve 2000 )'ataklı merkeyi de vazife almak üzeredirler. Bun den zeptolunan devtete aiı silAh le gelen tahrip ve zararların d~ fsmaıl Hal, kı yarın şebrımıze ge ı ti, hiç bir suretle, vatandaşları 
akıl hastanesi haline sokulması lara ilAveten Ankarada ikinci ların mehkemelerco •ücüdune lü receei hakkında bundan sonra lecektlr, l nıo hukuk ve f ti . . .h " -1da~- h · Marangozlar ve diğer esnaf men aa erının 1 

• 

karılaşmıetır. bir tıp fakültesinin tesisi için zum goru au surette emen Nafıa VekAletıue de malumat ve . .1 . d M " k 11 laline müsaade etmiyecektir. HU 
6 - 16 yerde b~heri 30.60 9·6·937 tarih ve 3228 numaralı aid olduğu jandarma daireleri rilmeeinin usul ittihazı vilayetle ~:S~!~l~~~~~ı ebu k~~rey:n:~:~ 

1
. ha~ların ve_ ~ov yet huduıla~ı~ı~ 

yataklı doğum evleri kanunla vekAlet Bü,ük Millet ne elde ve tevdii ioab eder. re tebliğ edilmie tir, rıteraklardır. muda!aaeı ıçıo Sovyetler bırlığı 
5 

yerde beheri 250 ıataklı Meclisinden salahiyet almıı ve ;::::::::::::::::::::::::::::::::;..:..~....::;:...: ne kadar mühim olursa, hiç bir 
938 senesinden itı"bareıı her se· Ye'cuc Me'cucların ç• • A t •• •• neticeden korkmamaktadır. Bu 

azil (Şifa bulması kabil olmıyan 1n1 n men usu. . 1 . . ne bütçelerine konulacak ve ce· • n~tı~e er~n mesulıyeti ise Japon 
hastalara mahsus hastane'. "aıvna~t Jtwı d. r bukumetıoe aıt bulunacaktır. 

7 • İki yerde beheri 500 ra men sekiz milyon llra1a baliğ "'' '.T r 15 ıya taklı dar~lacze ve ihtiyarlar yur olacak bir tahsisatla bu işe şim· ______________ _. ispanya harbinden 
du, diden başlanmış bulunmaktadır. Mu·· şterek ga ede ku etı·ı m·ıııet Alınan deraler 

8 · Yeniden beş çocuk h•• Ankarda kurulacak lıp la· Y VV Birinciden artan 
t d . B 

1 
.k. . 

180 
- - kültesinin sahası bazırlanmıı a esı. un arın 1 ısı • uçtu 179 parça emlakin menafii umu Şimdi tam bir sene oluyor ton dQnyaya Japon harp maki· rek gene kareı kareısa saf tut· 

de 50 ee~ f~t~klı olacak ve ~ mi1e namına istimHlkleri Japıl· kl feoa teçhizatlı efradımız bQ- YAZAN: nesloln mağlup ~dlllr olduğunu ~adk~!~ırlar .. Bukal.Akka dünyanın 
tanbuldal{ı Şışlı çocuk hastanesı b -z b"n li k yQk bir sebat ve metanetle lyl iabat etti. gır ıaı yem te nı şartlardan 

O 

. l mıı ve eı JU ı ra1a ya ın Ç K Ş k dola1ı geçmiş zamanlara oiebe· 
de 25 yataklı mOdefD bır haS J b j JI • kA ·ı ""d • 81lQbJıJ8po0 müsteVlJl'!flnfD h0CU an • QV • e ÇlD b1Ç bir milletten, kendi . o an e e erı nmı en o enmıı '-' ten daha çok sıkı ve kuvvetlidir 
hastane haline getirilecektır. ı· T f kült .. 

1 
b" J"kt 1200 munı1 karşı koymaktadır. Jupoo çı k ti 1 k mımıoa sil"'ha eıtrılmasıoı bek· J . .d ır, ıp a eaı ı e ır ı e r lk n uvve er Baı umaodanı n ete bundan dolayıdır ki lspan• 

9 · Emrazı sariye ve ıplı a ya 8 sUahlarla memleketimiz lemlvor. Çlol\ler harp meyda· 1 

B 1 

yataklı klinikler te 1200 mevcut d l ı ya toprakları yenı doQmalarıP 
iye hastanesi yapılacak. ll~n a lu t1p talebe panei1onu da inıa en bazı p·u·çıslarını legale mu ve cra heyetl Reisi oıoda mu~akkateo yen\lmeyl fa 1 mukaddes lopraaı o1mueıur. B&J 
rın ikis1 yüzer, uçü de e ııer d"I k . k' B vasffak. olduysa dıt, karşı durmak azmimizi yene· k.at sonuna kadur mukısvemet etmeyi intihap el gün ispanyada muharebe eden" 

· e ı ece tır ı unların da avan medl çn kn çı b } yataklı olacaktır. ·• o n u ğarp kazanında canlandı. mlşlerdlr. Zorla hudutları değiştiren beynelmilel ter spancollardan ziJade -va· 
projeleri en salAhiyetli mütebae Mllll vahd tl \ dl ld lk h b ı b 

1 

J 10 • 2 yerde beheri 250 ya e Ş m e e ett ve arp dŞ a- ile polidkası harbi durdurmak ister. Ve başkala- bancılardır . 
taklı cüzam hastanesi yapiırıla 818 mimarlara hazırlaUırılmıştır· dığl zaman m\lletl yeol baştan ihya etmek yolun- rmın terke.Ulmiyecek. haklarını kendisi lçln iddia Bu vaıiJet karşısında bet 
caktır. 926 seneeiudenberi lfaali1et· da pek gazel yornmlye alıştık. MOcadete Çiolo ederse, kısça mal olursa olsun Çln bunu be'aaba memlekelio mukadderatını elin• 

te bulunduğunu yukarıda zikret mllli şuuruna yeni kuvvetler ııave ettl. Memleke katmıyacaktır. Bir kişi sat kalıncaya, bir karış top tutanlar ve tarihi mesuJivetioİ 

k 

• 11 · 500 y~z mevcutlu _geri titimiz lstaobul tıp talebe fUrdu ketlmlzlo dağılmasını ve 5000 seneden ziyade rak kalmayıocaya kadar dUşmaoa karşı durmakta Jilkleoenler için aziz bir ;aziff 
almış ve malul çocuk muesse k d d 

939 
. d b" bu nıemlekette yaşayan ırkımızın tefessQbQoQ Is· devam edeceğiz. Mllletlmlzln kararı budur ve be· 

Besı. kurulacak, 1zm·ırdekı· sa""ır a rosu a seneeıo e ıne k t 1 d in d k t' 1 ld il- lf b v4rdır ki, o da vatandaşlar ,.ra· • k tibdaf eden bUtnn i tlsad, slyas1 yahut askeıt te· o m e yem e ere ~zer me a •tr.ım vaz e u 

d
.
1 

. k" 
1 

_ . . çı arıtarak fazla doktor yeti~ti· du · ttl d ld t d Od dU t" Bl sında milli gavelerin umuIDi ı sız ve or er mueseeeesı ıevsı ril es· . . kt . h tü lü şebbUslere karşı duruyoruz. r. ma ımız ne azıı ı, ne ere e e ş u. • ı edilecektir. m ı ıQın mu azı er r lftkis arttı ve kuvvetlendi. Cesur mOdsrıterhnlzlo hatları üeLünde milli birliQ'i ve 
tedbirler alınmıştır. Geçen yarım asırlık Çio-Jşpon ~münasebetle- masum erkeklerimizin ve kadıolarımızan kanları- kültür birli11oini temin etmek· 

12 · 6 yerde köy ebe mek & Ankara tıp fakültesinin ilk rioln tarihini burada tafsil etmeğe ltlzum yoktur. nın katiyen beyhude dökUlrnUş olmıyacabıoa ka · Cümhuri1eı hülu1metioin yıllar 
tebi tesis edilecektir, kısmı olan do11oum ve nisaive Bunu herkes blltr ve Çln milletinin sulhperver danberi tAkip euiti yol budur· 

3 

ti , rar verdik, BugllnkQ mOcadetenln lzlnde bıraktığı 1 
1 · Trahom hastane ııe en kliniklerinin ineasına ait her tür fıtrat ve ananesine herkes şablttlr. Harp b11şladığı köyler Ae hardbeler Qzerlode m\Ui rubu ile yep· Milli birlittini kurmıyao millet' 

liuüleri. • J il i d 1 k l lü hazırlıklar ikmal edilmieıir ve zRmon aponyaoıo er sQr OğQ zulQm ere arşı yeo ve dUoya sulbUoe yardım elmtık kabUlyetlo ler dünya milletlerini o ve yabaO 
14 • Memalikihare hastalık - ~çnu &ıçUncUd•- Çin ellodekt vesaltlo klfayetslıllğlne rağmen bll· de kuvvetli bir Çin doğıscağına iman ellik. 

1 

ıikideleriu oyuncağıdırlar . 
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SAYFA 3 YENIMERSIN 1 AğuSlOS 11a8 

i L A N 
Pi y ASASI Mersin Posta Telgraf ve Telefon müdürlüğünden: 

5 8 
_ 

938 
!-Aradaki Silifk~, Gülnar, Gilindire mer-

1 ~iERSiN 
Dünyada Neler oldu Neler oluyor 

Kadınlar K
• • dd 1 - Ku. s. Ku.s. k .. zlerine u$.r~mak ş~r~ile Mersin Anamur arasın-
l~JBYI ma ~er 1 IKle~:~uklar '10 4T d~ ~ıa.~~a_da uç sefer gı~ı~ gele?~k olan p~sta sü. 

fabflk8SIOl0 faahyetı Dağmalı ~6 ru~ulugu i10· 7 · 93.8 tarılımde? ıtıbaren b1r sene 
Fr.ansız kadınlarının ı ıoo 155 kilo ekmek 54 kilo el / Kapı mala 2~ 50 mudd~lle oto~~ı~bı~.ı~. 39,ık eksıh!~ıeye. ~ık.a~ılıııı~tı~. 

dt. .55 ı evleni~or, 3o da 1 i 3o ~antilitre şarab . 2 kile çay Almanyada kimyevi me· ~~rz~. f; 2- ~~ .suruc.uluğun aylık uc~ell ı~ıy~z~lh h· 
~11nır 0/o37 Hı çalışır. Fren· ~ kılo .kah~e . f>o kılo şelcE>r 2o vad sanayi seneden seneye ! Kor.acı parlağı 26 ra senehğı ~000 lıra olarak lahmm edıhuışlır. 
~ı kadmıoın vasili ömrU 47f~tr~ .hıra ıstı~l·~·k ede;.dso ~:genişlemektedir. 19Js senesin ' Buğday-Çavdar I 3- Şartnamesini okumak istiyenlere P. T. T. 

ne 4 aydır. . stınlın, o·ıomka ı ı var. e ı de kimyevi mevad fabrikaları ı Sert anadol 6,10 şefliğinde parasız okuıulur. 
Fransız kadını senede: rı e e on a onuşur. t y k 5 5 ' ı . k · ı · · ' 

19
0 

k'I k k 
43 

kil t Amerikalı kadın her sene oda daimi o1arak çalışan ame um.uıa w 3,··,·o 4 - n91~ e sı lrue surt>lıl~ ılrnle 18-9·938 per. 
1 o e me ' 0 e • 1 Yerh bugdayı b · ii s· • l 12 d M · P T 'I' .. d- f" l0o litre 5

00 
gram çay 3 kilo 4 elbise 2 manto 4 şapka 4 lenin mikdarı 26s kişi idi. 10 şen e gun aa ~ ersın • • • mu ur u 

~ahve 2o kilo şeker s litre bi çıft iskarpin alır kuafllr para 937 senesinde 48o 000 kişiye ~ Çavdar 
4
3•1 ğii odası orta mültışek kil komi~yonca yapılacaktır. 

15 f k h ' Anadol yulaf ' 7 M k . . 
ra istihlak eder. 00 ran . arcar. balig"' olmuştur. Amele llcretle A 5 - uvak ftt lenunal 225 hradır, 

• . Amerıkada her sene 2.1 rpa Ş , · 6 · · · 
250 de hır Fransız kadı ı:; k d ğ 18 rinin yekQnu 454 milyon mark Anadol 4,10 6- arlnamP.nın ırıcı maddflsınd~ ıslemlen 

111 bT d 3r: d .. oooo çocu o or oo<Joo 'k" 1. I · k · 'b 
1 
oın otomo 1 1 var ır, 1 e ldUgwUn yapılır. tan bir milyar 67 milyon Ye-rlialivre yeni M. 3,5 vesaı 1 la ıp erın ODUS)'•nıa 1 ·raz elmesi mec-
llraosız kadını telefonla ko· ı h • __ .__ 5 6 b · d · 7 l 3 l 6 

11 
Japon kadınlarının 100 de markr çıkmıştır. No ut 81U1U"8 un ır. - O· I -

uşuFr. k d d 
0 

' 62 si evleniyor 1300 de 1 i Almanyanın harieten bam 1 Fasulye 7 9 
ransız a mı sene e ç ı v- . \Yulaf yerli ,,,10 

elbise bir manto 9 aapka :! boşanır loo de ..ı::> ı çalışır madde ihtiyacından kurtulma M • k k · ' ~ ' · ı ·· 42 ı 1 ercıme f8r 5,S Çıft tskarpiu alır kuafQr pa· vasatı ömOr eı 1 sene ay sı için tatbik edilmekte . olan 135 140 
' d · ı Sablep 

taaı diye [2oo frank harcar , 11 
• d 

1 2 . dört senelik planın başlıca kıs 1 Tatlı ıroöen 20 
Pr d d 6., Japon ka ını ıer sene . ..., . . . ... • 

ansa a sene e m,ooo ço· 1 • 4 . 2 mrnı kimyevı mevad sımayıı Balmumu 76 
Cuk doğar. Senede 28o,ooodU k4ılo.et kkılho 0

2 gkr~,m eçkay teşkil ediyor \c bn· 10 to 
1 

1 OJ gram a ve o ı o ş er • e 

i 1 in 
lçel Orman Müdürlüğünden 

11 11 
Muhammen vahit fiyab 

3. D3. Cinai Lira K. 
n ytapı ır 

1 2 
2 litre bira istiklak ederler Bu sanayi amelesi ve mü Susam 16 329 X Çam ağacı 4 90 

ogtliz kadmlarının •0/o5 1 h d' ı · · · ı. t hl" k l' I Y ... JıC. •i . 
8 

d 
1 

i b Ekmek yemezler şarap içmez en ıs erı ıçın ÇOg. e ı e ı apcıl5ı 

111 
ev~/en3ıyor 0

1 
e l r .

11
•
1 

okşaa ! ıer 1000 de 7 sinin otomobili dir. Kazalarda yaralananların Siyah 52 
r, 0 o u ~a ışır. ng z 1 f f şa k 45 

dıomın vasati ömrD 49 sene 1 vardır. oo de 1 tele onla ko tedavi ve ölenlerin ailelerine i r 40 
9 aydır. lnuşur. taıminal ıtası kimyevi sanayi i Anadol • 44 

1--içtal vilayelinin Tarsus ilçesi dahilinde kar-
galık devlPl ormanından 329 M3. kerestelik çam 

43 
ağacı sauşa çıkarılmıştır. 

2-Çanı fŞCarm111 beher M3 gayrı mamulün 
muhammen bebeli 490 kuruştur. 3- Şartname 
ve mukayelename projPlerini görmek istiyenlerin 
\tersin orman başmühendisliğinf>, Tarsus orman 
mühf>ndi~liğiue ve Ankarada orman umum mü

lngiliz kaJını senede: 1o5 ~apoıı kadı?ı ha.r sene amPıesi birliklerine tevdi edil ı Ay:ın •:yaba ak 80 
kilo ekmek, 55 kilo et, 7o 1 efhı:Je 1 çıft ıekarpın alır. mişıir. ı irlik karaların önUnU Yı anm 1 Y p ?O 

. kuafOr parası 6o frank harcar . . Güz yunu 
8antımetre şarap, 5 ki~o çay t Japonyada sedede i,l9o alAcak tebdırlere çok ehemnı Konya malı tiftik !IS 
E5o gram bahve ,.'>'9 kılo şe· 000 çocuk doğar 550 ,000 dil· yet vermekte ve sözo fabrıka , Yozgat 110 

dürlüğüne müracaat etmeleri. ter 25 litre bira istiklak eder ğUn yapılır. törlere geçmektedir. Keçi kıh 40 
220 do bir İngiliz kadını ,. dabai 25 

tıın otomobili vardır. Jo da bir Boynunu bükmiyen Zürafa Pirinçler 
logiliz kadını telefonla konü Birinci nevi mal 21 
Şur. . . . . İskoçyAdaki Kostorfin ha~\zı olmamış .bilAk~s ~eş.ını bir İkinci neYi mal 20 

gfınü saat 11 de 
dairesinde yapıla-

4 - salış ı 9-8-938 Cuma 

2~ Mer~in ornrnn başmiiherıdisliği 
ııı• caktır. 

3,0• fi - Satış umumi otur, açık Hrlırma usulile ya-
İngılıı kadını senede. " vanat bahçesi İngilteredekı kat daha dlldeilırm1ştır. b~ra Çay 280 

elbise, 1 manto f2 şapka, ~· Lifton hayvanat bahçesinden 1 raberindeki (Adamlar· bir merdi 1 Kahve 10~ t03 pılacakl1r. 
6 -Muvakkat teminatı 121 liradır. Çift is~arpiu alır. kuafUa . P8 oir zürafa satın almıştır. Jorj 1 vene çıkarak hayvana zorla Badem, çekirdek 

tası 7;, frank harcar. Qlngılte ı smi verilen bu hayvan iskoç boyun eğdırmek istemışlerdir. 1 içleri 
rede senede 600,000 çocuk yaya girecek ilk zürafadır. Fakat nafılel Tatla badem içi 
<1oğar, 350,000 dOğOn yapıhr Hayvan bir kamyon jiçersinde Şimdi zUrafdyı tekrar Acı ,. ,. 

95 
50 

. Alman kadınla~ının °/o55 iskoçyaya ğetirilirken kamyon kiliftona götürmek icap)diyoı· · Acı çekirdek 
ı evlenir 200 de 1 ı ~şanır dört metre yUksed:liğinde olan hayvan oradan Bristol yoluy~e 1 Urfa Y aiı 

3f> 
90 
70 Atman kadınının vasatı JSmr~ bir köprün Un altından geçmek tskoçyaya gö~Urelecektir. Br~s t İçel ,, 

49 sene g aydır. loo de 35 ı mecburiyetinde lkalmıştı U· tol yolunda köprü yoktur Brıs -----~!!!!!!I'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
Çaheır. znn boyunlu hayvan kamyon tolde hayvanı gemiye bindire 
. Alman kad~nı sene: 13~ dan:indirilmiş ve köprDnUn cek1er te oradan iskoçyaya 

~ılo ekmek, 84 kılo et, 4 ı.ıt altmdan geçirilmek istenmiştir götUrPceklerdir. 
re şarapt loo gr~m çay 1 kı fakat mağrur hayvan gar.el Jorjun nakil parası alış 
lo kahve ~2 kılo şeker, So boynunu eğmeğe bir tnrlU ra· fiatını çoktan geçmiştir. 
litre istihlak eder. 
1000 de 1 kadının otomobili 
V'ardır. 4o da 1 i telefonda 
konuşur. 

Alman kadını senede: 1 

;\lmanyada acı bakla zeriyatı 
arttırıiıyor 

Şl!pka bir çift iskarpin alır Alm•nya barice yiyecek, ı Bunun tanesini her nevi 
kuafOr parası 25 frank har· hayvan yemi ve bam madde hayvanlar iŞ1aba ile yemekte
car 1 k dir. Acı bakla, yağmuru az 

. Almanyada senede 1.270 cihetinden muhtaç 0 m•ma ve toprağı çorak olan arazide 
Ooo çocuk doğar. 600000 dUğiln ve kendi yağile kavrulmak dahi yetiımektedir. Bu saye
Yapı•ır. için tllrlii tllrlll çareler dlltlln de birçok metrCik yerlerin zer 
Amerikada kadınların 1oo de mektedir. Bunlardan biri de edilmesine ;mkin bıaal olmuı 
61 i evl'3nir 8 de l i boşanır acı bakla denilen hem bay tur, 

Mersin Meyve ve Sebze 
• 

pıyaıısı 

5 - 8- 938 
Kuruş 

5 Domates 
2 BOber 
6-7 Ayşe fasulye 

16 - K Barbonya 
yok Yer çalı 
yok Sarı fasulye 
7-8 Kabak 
2 Hıyar adedi 
5 Erik 
5 6 Uzllm beyaz 

. 4-5 Oı11m siyah 
3·5 Patlıc•n 
5 Sarmısak 

loo de ~2 Mı çalışır . Amerika van yemi haline ıetirmek Almanya hariçten her H " -!!!!!!!'!!!~~~!l!!!!'!""--!!!!!!!!!!!9!!!!!!!!!B!!I! 
h kadının vasati Omrll 48 se hem ~de yağ çıkarmak için cin ne bir milyon ton yumurta .----------• 
ne 5 aydır_. ıini islih etmektir. ~ka celbediyor, Acı baklanın y ( H • M ( R S ı U 

Amerıkalı kadın her senPı Yapılan birçok tecrilberler ıhtiva ettiği bu madde zenıın 1 ft 

l 
olduğu:ıdan zeriyat sabası bir ı'!"'!-====-====-=::'~=:ı==-=--

Gorİp vaka ar neticesi bu baki•; bayvaDla- daha geniıledili takdirde AJ. Nüshası 5 Kuruştur 
1995 te~kap şehrinde bir nn hoıu 11a fidecek bir surette manya barice ba ihtiyaçtan Abone ) TOrkiye Hariç 

Avusturalyahnın kllr olan göz tatlılııtanlmqbr. kurtulacaktır. 
A d i uh b 1 h b Şerıil lçio için leri açıldı ve adam bundan son ynı zamu • ya m · Acı ak ama ııla ına i 

ra dilsiz otdu. • teviyab soya baklası denilen )i devam edilmektedir. HPk· Senelik 1200 Kr., 2000 Kr 
18g4 te Britanyalı bay Tanguy ve Mançuriyedea ithal olu· tar b•tına daha ziyade hHı · • Altıaylık 600 1000 
P12r·ıse geldı' g·ıdece~·ı yeri bu nan tane derecesine aetiril· lit verecek ve k•ıın soğuğu· O ~ 

r; • 1 na ve haıtalıi• mukavemet ç aylık 300 ~ 
lamadı yol ortasında kendine mittir. Bidayette Acı baka edecek bir ciaı meydin• ıe· Bir avhk ıoo Yoktur. 

7 - Taliplilerin şartnamed~ yazıla vesaiki getir-
meleri lazımdır· 7-10·12-14 

i ı i n 
içel Orman m ü~andisliğinden 

Muhammen vahit fiyab 
M3. Da. Cinai Lira K. 
314 X Çam ağacı 4 90 

1-içel vilayetinin Tarsus ilçesi dahilinde Gl-
vur ini devlet ormanından 314 MS. kerestelik 
çam ağacı satışa çıkarılmışıır. 

2-Çam eşcarınm beher M3. gayri mamülü
nün muhammen bedeli 490 ~uruşlur. 

3-Şartname ve mulavelename projelerini gör
mek isliyenlerin Mersinorman başmühedisliğine, 
Tarsus orman miilıendisliğine ve Ankarada or
man umum mfıdiirlflğüne nıüra,~aal etmeleri • 

4-Saur 19-8 .938 ~uma günü saat ı J de 
Mersin orman başmiihendisliği dairesinde yapıla • 
eaktır. 

5-Salış umumi olup açık artırma usulile ya-
pılacaktır . 

6-Muvakkal teminatı 116 liradır. 
7 -Taliplilerin şartnamede yaıılı vesaiki getir-

mt>lt>ri lazımdır. 7 -ıO- 12-14 

1 l A N 
Merain aıkeri aotınalma komİ•yonundan 

Od tın alınacak 
b·r kulUbe yaptı, tecrübe İÇİ• iki hektar arazi· tirileceği 6mid olunuyor. Bir 
1926 da ilk deh simal kutbu ye ekilmiıti. Şimdi iıe zeriyat glla acı bakla Almanyanın Resmi ilinabn satıra ıo 1- Mersin garnizonundaki lulaahn bir senelik 
Yolundan posta gitti va osloya sabası ytlzbin hektara çıkarıl- bırict ticaretinde btıyUk bir Kuruıtur. ihtiyacı olan 345200 kilo odun açı~ eksiltme ile 
mektup götnrdU. mıttar. değifiklik meydaa• getirecek . !.Alıııaeaı· ıır. . bü1ılk olduau nazarı ıtıbare ah u • 

/ tır. nırsa devletçe ihtiyar :oıaoacak 2- Eksihme 15 -A ğs •• 938 pazartesi günü saat 
170.000 1 Z M 1 R L 1 V E Saflık İflerinde bü1ilk fedakArhklarm loeticesio 16 da Mersin As. Ş. nin iisl katında A. As. gazi-

lzmir Enternasyonal Fuannın 1.000.000 ziyaretçisi ıizi de ,.urdun mesut ve sıhhuh bir d A S \l k t f d lac~kl r 
Y eni kalkınma oilfus küUesioe malik olmHı ve nosun a • a. · · o. ara m an yapı · ı • 

bekliyor!.. 3 - Muhamnwn bedel ·f>l 78 lira ve muvak~al 
ılık "' - ikinciden Artan- bu nüfuıun daima ıiode ve 7en 

Yol :.:cuzluklarıodao istifade ediniz; Yenilik, gDze e5· ' b teminalı 389 liradır. 
lence, ucuzluk ve ahş veriş yeri IZMIR ENTERNASYONAL önfimilıdeki aylar ic;iode ioeaa· bir niifus ilhesile artması • gı 
FUARINI deulz, gDD~IJ. yeşillik, meyve ve sağlık şehri gQzel ta baelanacaktır. memleke~ te milletimizin: haya 4 - Fazla bilgi edinmek isliyen isıekliler A. sa. 
lzmlri ziyaret ediniz!. . Her tılrlü hedeflerden uzak tında hiç de ihmale gelmez bü· al. ko. IUP.VCUl olan şarlnamelerİ her zaman gö .. 

.,a:.. ~L~,._L düşUnmek ear&ile dahi bir ioea yük kazançlar lemini bu suretle 
20 A.\..:=t"USTOS - 20 E • '-' . kü 1 ... rebilirler. 30-3-7. 11 nın ik,ıaadl kııme,ioio oe kadar mum o o aua.ıır. 

• 
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i L A H 
,ersin Posta Telgraf müdürlüğünden; 
l -- M~rsirı po ·tahalwsile limaua gelecrk \'e 

g ı d f'ct- k vapuriar arası k;ı)ıkla posta nakliyata 
uı liletı hhitliği 30-7-938 dr. biı· StHW mfıddt't!e ya. 
p ılıuak iizre eksiltmeye çıkarıluıışlır. 

2--A~ lık licrel 45 serırlik 540 lira olarak talı 
min edilnıiştir. 

3-- artuame ~lersin P. T. T. şefliğin•it>n pa 
ı <t .. ız olar3k istiyeıılflre ok ululur. 

4 - Açık eksiltme suretile ihale 16 8. 938 pa
ı ·1 rle i giiuü saat 12 de Mersi11 P. T. T. u.iidür 
lüğü otla~ırıda mÜlflŞe~kil ~omiS)' Onca yapılacaktır 

5-Muvakkal leminal 40 lira fiO kur•ışlur. 
6-~ Şarln~nıenin 6 111cı maddesinde istenilen 

' e,aiki ı u lipleriu kouıisyou ~ı ibraz elmtısi rruıc-
lı u r İdi r. 3 -7 .1 O- l 4 

i l A H 
ersin Posta Telgraf müdürlüğünden 
1 -~Jer .. in postaharı il, isl<tS)Orula posla va

gouları arası çift atlı )ayh araba ile posla nak
lıy~tı miılealıJıitliği 30 7-9~8 (jp für sene ıutıil
d rıle yapılmak üzre t ksihnwye çıkarılmıştır. 

2- A) lı k ücreti 5o senelik 600 lira olarak tCJfı 
m i n t~ d i l nı işli r. 

3 - Şartname ~Jersin P. T. T. şelliğin~en pa
ra.,ız isliyeıılere okutulur. 

Altın rüya 
ii Kolonya ve Esansları m 

ı Yaz gel~i, her zaman size lazım olan kolonyalan-ll 
=mzı AlTIN ROYA Kolonyaları satışevin~en temin e~inizl 
IAolonyalarımız en güzel, temiz esansm 

lardan yapılır, dereceai kuvvetlidir. ~. 
.. Fi ya ti arı ıııız her k İst> ye ~ı verişlidi r. Esans .. 
.. (arımız ise lf~minatlufır. ~ 

Toptan saıış yapılır. Sipari~ kabul edilir. · 

Lütfen bir defa tecrübe ediniz. = 
isı Mersin Uray caddesi No. ~ .. 
mı Cemal Anık il 
m ~ 11113! iSHRl&&iUl&!i il• ;!il ~-· ,.......... . •••••••••• 
:Nisaiye Opratoru ve Doğum Mütahassısıı 
• DOKTOR. • 

! A. -Va kup Aslan ! 
: Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı : 

• Almanyada tahsilini ikmal etmiş • 

• Hastalarını her gün 8- ı 2 15 - ı 8 e • 
: kadar kati l muayene ve tedavi eder. ı 
: . ADRES: Mersin Bozkurt caCldesi ; 

• Yoğurt pazarı No, 1 + 

'······················ 
4-Acık eksiltme suratile ihale 16.8-938 pa. 

'l. cH lt>Sİ giinii saat ı2 de ~lersin P. T. T. müd\ir. 
liiğii oc.fasmda mü\eşekkil kbmisyorıca yapıfacaktır 

5-MnvakR.at leoıinal 45 liradır. · 1 1 
6 - Şartnamenin 6 rncı maddesinde istenilen s .., ı k E • :· ;; 

vesaikı taliplerin komisyona ibraz etmesi m+ıcbu- . 1 ag 1 .. czanesı ' ~ -
..ı d i r. • . J-

7 
- J O-

14 1 Mersin Güınrük ~ariısm~a~ır . • 
Satılık cıns ınekler Herne•İ ı\.vrupa ,Yerli eczayı ve tıbbiye e 

Oevletziraaı i~letmeleri kurumu Tekir çiflioi müdürlüüôn~en ---~~~-

~ .. ...... 
lı Liraya Fotograf makinesi 

Bütün Dünyaca lanmm1ş (KODAK) markalı kutu 
ve körüklü makinelerimizin son modelleri geldi. 

Haftada 1 lira ile kutu 
» 2 » » körüklü 

bir makine elde edebilirsiniz. 

1 
Foıo~raf~ılarla amatö ·l.,r için her uPvi fılnı 

nıPIZPnıe ve~ ilaçlar h~r yt.rdPrı uc1 ı ve hil 
ha~~a ıazetlir. 

1 

Saat ve Gözlük 
Htr cins ctp, kol, masa ve duvar saatltrlmizi tavslyt tdtriz, 

fiyatlar' mutedildir, Ftnnl Ztiss maılcalı numrolu vt ayrıca gü
ntş ı•t toz eözlükltrı de l!tldi. 

SEDAD SAHİR SEYMEN 
Uray caddesi No. 41 - Mersin 1 

Taşra siparişleri acele olarak gönder~ 

,~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~ ÖRNEk K~JBAP EVi rJ, 
~ Ahmed Kayaselçuk · ~ 
r~ KURUŞ KEBAPLAR KURUŞ REBAPl.AR r~ 
~~ 15 Mersin kebabı koyun 20 Yumurtalı salçalı ke. ~~ 
ı &e. etl ile 20 Kirazlı kebb;> 'J 
ati 25 Yoğurtlu keh11p sade 20 Kt>me kebı:ıbı '" 
l~ l~ aı 1 ytığ bıışhıma et suyilo . 20 Patatlsll keb8p dl ı 
l ~ 15 Kuş başı kebap ; 20 Baharlı kebap ~J 
; 1 20 Dowatlsli kebap ; 15 Sade maydanuzlu ke. 'ı ~~ 
l ı: 20 Pötlıcttolı Urfa usulll i 20 Ytığlı hamurlu et tep dl 

1 &e 20 Sulu kebap Adana • j side ' 
'Ol l ıo Sarımsakh Antep ke, 20 Çiğ köfte 1 t l 
(J 20 KOibastı 5 Sıılata, Cııcık, Turşu ~~ 

~ Sakarya lokantası karşısında 37 No. ~ 
~~ ÖRNEK KEBA:BEVI VI-~ Lokantasında ~ 
Lfıe Yukarıda yaııb liebaplar ile daha birçok yazıl- l~ 
ııl mıyan kebaplar sırf koyun etile yapılır ve muhtı-lif ~J 
aJ YEMEKLER bulunur, il' 
(J Sayrn uıüşterileriıuizt memnun elmek için ~~ 
~~ )'apılan bu ıaahhiiLten uruek kebarcısı Ah- (J 
~~ mel çe~inmez. BiR TECHÜUE KAFIDIK \ıa'i 

~~~~~~~~~~~~~~~ çın ıgi 11 tlikkal ve itiua ile yP.•iştirdıği llah·p . ~ w ~ 
ırkı inek le rde rı m ii h te 1 i f )'aş ta hw k ler salı laca ktı r. • • . • ....... ~---------------_..;..-------~-__;..----:.._....__.....~...._--------

inekler çok giizeı ve 1ıoı süt veren cinsıerdendir Sayın Mersmlılenn 
n lnı:.k aı·zu edenlerin çiflik uıüdürlügüne oıüraca ı Nazarı dikkatine 
r tları. ı l-15 

Satılık Ev 
~lersiıı<le i~lalımudive mahallesinde Kiicôk fla

manı civarıntra 151 ~ıumar~lı sokakla J 5· numa -
ralı ev satılıktır Uurusı 192 metre nıurabbaıncla 
dört oda hir mulbahla11 ibarettir Evin bahçf)si, su 
tulumha. ı \·e çı·şmesi, elekırik lesisall vardır 

.-\lruak isteyenlerin l\·frıi Mersin idare ıuenıu

runa müracatları 

Sıcaklar başladı, kışın 
yiyeceğiniz yağ ve peynirlc-

1 rinizle bunlara benzer rıda 
maddelerinizi Soğuk hava 
C:faposuna vererek muha
faza ettiriniz, 

Adres: Selim Şemsi 

it at•ran 
Soğuk hava deposu 

....... "' * * lf ~ 
SIHHATİN İZİ KOR UYUNUZ ı 

IÇMEkLE 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve1'iletinin 672 numara ı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Gö,.üniiş: Berrak Kaleviyet; "loo sm3 suya sarfolurrnn N. lo 

mikdarı,, 0.2 sm3. 
lterık : Herıksiz lHecmu serllik. derecesi "Fransız,, l.5 
Koku ; Kokusuz Czvi maddeler için sa folu nan mü velli-

dülhumuza litrede o.4o mgr. 
Sülfat "SO 4,, litrede 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Nilra\ '' No 3,, ,, 0.0040 

Nitrat "No 2,, yok 

Tadı ; L~Lif 
'feamül; 1'1u leilil 

Amonyak ''NH3,, Yok 
Fennin en son usullerine riayet ederek ~aynadığı yerinden ililia: 

ren istasyona kadar ici kalaylı krtlvanizli borularla içi mero\er döşeh 
hel1urha vuzlara dök ül~uek edir. Oradan dı bütün Fiziki ve kimyevi 
evsafım muhafaza ederek ve hiçbir suretle el dt'ğmeden hususi kim .. 
ya geri nıize ve Adana Sıhhat Ba({anhğmm tayin ettiği Sıhhiye nu~mu· 
rn huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY ADELHN suyu ile 

! yık andıktan sonra doldurulmakta ve ağızları Sıhhat memuru tarafın
.,,_ <lan nıiihü leıw~ek şehrimize gelfnekte<lir. 

~ 

* * 
~I • 
f • • 

1 
i~TIVARLIK 

Peşinizden Geliyor' 

GNA.KARŞI 

Davranın' 


