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Tarsus ovasının sulanması için açılacak kanalın inşaatı teınel atnıa töreııi dün 
büti111 ·rarsusluların iştiral{i)e )1 ap1Jdı ve Tarsııs mesııt giinJerincJen l)irini yaşadı - . . 
llayat Pahalılığı 
ile Nasıl 
Mücadele edilecek 

Hayat pahalılığı ile müca 
dele, Alalürk'ün Lüyük program 
nutkunda ve Celı11 Bayar hüku 
metinin be.yeunamesinde yer tu 
lan elıemiyelli mevzulardan bi 
rıdir. 

Hayalı ucuzlatmak, onu, ilk 
önce tahammül edilir Lir hale 
getirmek, ve sonra, yaşamayı 

zevkli kılmak demek de~ilmidir? 
Mesken kirası; giyecek ve 

yiyecek fialları; elektrik, su, ha 
vagazı gibi aile uütçc1ı1irıde ye 
kun teekil eden hır şey, ferdden 
ve aileden başlayıp yarı-resmi 
ve resmi idarelerde devam eden 
Lir muraknbe ımresinde ehven 
levebilir. 

Faknt bu işi ele almış olan 
Ekonomi Bakanlığının Türkiye 
de hayat normunu daima ma 
kul hadde bulundurmak maksa 
diyle hayat pahnlılıl?ı meselesi 
ni ilmt suretle tetkık ettirmek 
üzere biri lııgiliz ve diğeri Is 
viçreli iki mütehassısı tavzif et 
mek (!zere bulundu~unu biliyo 
ruz. Bunun için de, ovvelA tıu 
mevzuaai<l ilmi mutalAalar ihzar 
ve tasnif edilecek \'e sonra, ilmi 
ve tetnik ,ekilde devamlı bir 
mücadele ,.e murakabe imkan 
ları temin edilecektir. 

Hemen kaydedelim ki mev 
zuun çetiııll~i nisbetinde yapıla 
cak iş do uzun gayretler sarfını 
istilzam edecek mahi)·ettedir. Mi 
sal olarak, başlamış bulunan ça 
lıemıtlardarı bahsedelim : lstatis 
tik Umum Müdürlüğü Ankarada 
memurlar arasıııda bir anket 
yapmıetır: Şimdi bu anketin ııe 

ticelerini tasnif elnıcktodir.Diğ'er 
taraftan. bu umum müdürlüğün 

teknik idaresi altıııdıı çalışmak 

ta olaıı Ekonomi BaknnlıA-ı Kon 
joııktür servisi, lstaııbul üııiver 
sitesi ile müştereken lstanbulda, 
aile büdceleri hakkıııda bir etüt 
hazırlamaktadır. Geıuı istatistik 
Umum Müdürlüğü lıayat paha 
lılıQına dair muhtelif endeksler 
tesis ve idnmesi için geniş me 
sai içındedir. Nihayet, hayttt pa 
halılığı mevzuu etrafında yuhan 
cı memleketlerde yapılmıe olan 
türlü tecrübelere aıd tetkikler 
de ikmal edilmietir. 

Bu tetkiklerin şümulünü an 
latmak için tıatır.t olarak işaret 
edelim : Hayat pahalılığını elo 
alarflk buııa dair bir takım ted 
lıirler de bulmuş olan momlc 
ketler arasında para devalüas 
Yoııları dolayısile hayal maliye 
ti tezayüdlerile karşılaşmış olan 
lar vardır : fııgiltı:ıre gibi. Ot11r 
şik Politika zaruretinden dolayı 
hayat pahalılıgile mücadele el 
rniş memleketler vardır : Alman 
~a ve İtalya gibi. Sonra, milli 
1Bliheal ve milli refah standını 
rnutıataıa kaygısı ile tedbirler 
alınış memleketler vardır: Ameri 
ka Birleşik Devletleri gibi. 

Ve gene hatırlatalım ki bü 
tün bu hazırlıklar, ilerı memle 
ketlerde mutad oldu~u üzere 
c.Jeumlı kontrol hareketleri ma 
hiyetinde tertib edilmekte fO ha 
Jat mahiyeti denilen çok karı 

-Sonq ikincide-

A lmanyacla biiyük de~işiklikler 

Haricı)re Nazırı vazif Psiı1den 
affedildi. ik:i Mareşal tekaüde 

sevkolundu. 

Hitler Başve~af eti üzerine af dı. Üç ~üyü~ elçiyi geri 
çağırdı ve nezaret emrine verdi 

Berlin 5 (Radyo)- B Hitler bir emirname neş
retmiştir Bu emirnamesinde, Baivekaleti bizzat ben 
idare edeceğim. Başkumandanlık vazifesini benim 
emrim altında her sahada çalışacak bir zata verece· 
ğim demiştir. 

Berlin 5 [Radyo)- Hitler, büyük erkanı harbiyede 
ehemmiyetli değişiklikler yapmıştır. İki Mareşal sıhhi 
sebeplerden dolayı tekaüde sevkolunmuştur. 

Hariciye nazırı vazifesinden affedilerek yerme 
Londra büyQk elçisi tayin edilmiştir. 

Hitler; Roma, ToKyo, Viyana büyük elçilerini geri 
çağırmış ve nezaret emrine vermiştir. 

Berlin 5 (Radyo) Gazeteler Hitlerin iki emirna· 
me ile yaptığı mühim değişikliklerden bahsetmekte 
ve bu icraatı tasvıpkAr yazıları ile süslemektedirler. 

Bu yazılarda hOIAsatan, Nasyonal Sosyalist parti 
sinin esaslı unsurları tarafından çizilen yolda milletin 
bütün kahhar kuvvetleri teksif edilmiş bulunuyor 

Bu suretle Almanya bütün dünya milletlerine 
seslerini daha kuvvetli işittirebilecektir. Bizim emni 
yetimiz milli birliğe, siyasi iyi idareye bağla bulunu 
yor denmektedir. 

Londra 5 (Radyo)- Gazeteler Alman kabine ve 
ordusunda yapılan değişikliklerle meşgul olmakta ve 
bunu almanyada ilk hakiki ve mühim değişiklik diye 
tavsif etmektedirler. 

Tarsus Ovası 
Sulama işleri tesisatına baş
lanıyor.'l,emelatma töreni yiiz 
lercA l1alkıı iştirakile yapıldı 
~ayın 1Jolimiz bir hitabede bulundular 

raat odası reisi, Umumi meclis 
azasından Mahmud Saip bir söy 
levde bulundular. Bildhare muh· 
terem Valimiz kıymetli bir hita 
bede bulunarak kordelllyı kesti 

(Sonu ikincide) 

I Japonyada Nasyonal bir parti kurulacak 

9 japon tayyaresi 
ı 

Kanton üzerinde bir uçuş 
yaptı. Nankin tekrar bom· 

bardıman edildi 

Yan-Sen şe~ri şi~~etle ~om~artlıman edil~i . 
Tokyo, 5 (Radyo) Ilur ada l 

muhtelif partilerin birleştirilen•k 

nosyona) bir parti vücuda geti ı 
rilmesi hareketi yeniden düşü 

milmeye başlımmıştır. 
)(anton, 6 (Radyo) Dokuz 

Japon tayyaresi şehir üzerinde 
uzun müddet ve çok 1·üksekten 
uçmuşlardır. Tayyareler' ş 3 Jıı e 
bomlıa atmamışlardır. 

~nı~kin kasabası Jnpon harp 
gemılerı ve lflyysıreleri tarafın 
dau bomlınrdımaıı edilmiştir. 

Şaııglıny, 5 (H.adyo) Uir kaç 
haftn eHol Japonlardan istirdnt 
ediloıı Yanseıı şolırini dört .Ta 
pon harp gemisi şiddetle bom 
uardımrn etmişlerdir. Hoınbnr 

c.lımıınları ınüıcaklp japoıı bahri 
yelilori şehir üzerine taarruza 
gcçın işlerdir. 

Vilayet u. meclisi 
ikinci toplantısinda görü

şülen işler 
Meclis zabıt hOIAsasını aynen neşrediyoruz; 
ViU\yet Cmuıni Meclı8i İlbay 

Rüknettin Na!-luhioğlıınun baş· 

kanlığı alllııda üre Veysel Arı· 

kol, Hayriye Güler, ~lustafa Ka 
racaarslıın, Kuddusi Işın, Mah· 
mut Horlıaıı, llulil Göksu, Ra· 
ııim Bozl>o)', Şima Gök· 

türlü işler eııcüırrnııiııe le\'diine 

• Ç<•I, Tahıtiıı Kutlu, Emin Alpor, 
Feyzi Bulut, Halil Atnlny, Ah· 
met Ovamk, Emin Işıu bulun· 
duklnrı haldo ikiı ci toplantısını 

şulıııtııı üçiiııcü persomlıe günü 
saat 10 da yaptı . Zııbtı sabık o· 

Yeni ynptırılaıı hastane bi· 
nıısı iuisnliııdoki tnrlııııııı istim· 
lilki içiıı bütçeye 1200 liralık leh 
siııat koııulmusına dnir daimi 
cııcüıncııin kıırurı \' O ilişiğı okun 
du. fııık(uıı mnli ııisbctindo dik· 
kntı nnzara alıııınak kaydılo mii 
vazoııe eııcıümoııiııe hıı\·alo~iue 

Mut, Gültınr, Aıınmıır kazala 
rııın lı:ı'1'1ı kii> leı iıı sılılıi vazi
yetim iııı koııtı ol \.'o lıastnlnnnııı 

tedavi otnınk içiıı iki se) yar dok 
tor tnlısisatı kabulü \'e ilaç ve 
saire dnlıil 5460 lira tutan mns· 

rafın bütçeye vaı.ı hakkında on 
cümeııiıı kararı ve ilişiği okun 
du, miivnzoııe encüıneııiııe tev
diine 

kundu, aynen kabul edildi. 
Meclisin açılınar11 münasebo 

tile çekilen tazim tel yazılarına 

Büyük Şefimiz A tnlürk, Baş ve· 
kil Oeltıl Bayar, yük. ek Kamu· 
tay flaşkaııı M. Aodüllıalik Ren 
da, Dahiliye Vekili ve O. H. P. 
genel sekreteri Şükrü Kayadan 
ı.tclen karşılıklar okundu, teşe.k 

kürle karşılandı. ı 
Çamalan nahiyesinde hafta· 

nın cumartesi günlerine mahsus 
bir pazar kurulması hakkında 

daimi encümenin kararı ve ilişi · 

ği okundu. f noelenmek üzere 

Veknlet emrine alınan ecza
cı Kamilin açık nıaneı sEmelik 
252 liranın l.ıütçoye konulmasına 
dair daimi encümeııin kararı vo 
ilişiği okundu, müvnzene encü 
menine havalesine 

Yol konnrlarınn dikilel!ek 

Tarsus 5 (Hususi muhabiri· 1 

mizdou gece Tel.ıfonla) - Dün 
şehrimiz bir bayrnnı gününü ra 
şadı. Adana \'e Mersinden gelen 
)'Üzlerce davetlinin huzurile Her 
dan ırmaıtı üzerinde regülatör 
ile sağ \'e sol kaıınlları inşı\atı· 

nın temel nlma töreni llolatlı 

köyünde yapıldı. 
lngiltere Başvekili bir nutuk söyledi 

ağaçlar için bütçeye tahsisat ko 
nulması hakkıııdn daimi encü 
nıeııln kararı ve ilişiği oknııdu, 

tetkik edilmek üzero nafıa encü 
menine tevdiine 

Soat birde Adana ve Mer· 
sinden gelen davetliler istasyon 
da Kaymakam vo Belediye rei· 
cıi ile diğer birçok zevat ıerafın· 
dan karşılandılar· Gelenl6r ara· 
sında sayın Vali '8 Parıi başka 

nımızla muhterem refıkaları, Be 
lediye roisi, ll11lkevi beekıtnı ve 
lstaubul mebusu Atıf, kıymetli 
muharrir ve Ediplerimizden Er· 
cümend Ekrem Talu ve daha 
birçok tanınmış simalar bulunu 
rorctu. Hazırlanan arabaları\ bi· 
nildi ve tören yerine gidildi. 

Burada görülmeye değer 

yerler gezildikten sonra törene 
Su işleri müdürünün bir söyle· 
vile başlllndı. Bundan sonra Zi· 

Dünya sulhu için: te~ bir çare: 
Diğer devletlerle açıkca ve 

samimi görüşmek 
Londrıt 5 (Radyo) - Baeve 

kil Çemberlayn Bermengamda 
bir nuluk söylemiş ve hu nut
kunda muhtelif rmeselelerden 
bahsetmiştir. 

Başvekil lngiliz milletinin 
dün)'& milletleri üzerindeki ma· 
ne\•t tesirini tebarüz eitirdikten 
sonra silAlılırnma nıesAlesini mev 
zuubahs ederek, Avrupa devlet· 
terinin selAmeti için İngiltere ii· 

IAhlanmasının büyük ehemmiye· 
ti vardır. 

Si14hlaııma için yapılan feda 
kArlıkların a~ırlıQ'ı hükumeti bu 
manasız rekabeti ortadan kaldır 
mak için çareler arama~a sev· 
ketmektedir. Bunun için ise tek 
bir çare vardır. O da bizimle 
ayni arzuda bulunan diğer dev 
Jetlerle aı.:ıkça ve samimi göt'ÜŞ 

mek anlaimak, demiştir. 

Adana ~laarif Cemiyeti Tele 
be Yurduna vilayet halkından 

verleştiriloıı sekiz fakir çocuk 
için 720 lirnlılr ynrdım yapılma 

sına dair daimi encümen kararı 
vo ilişiQi okundu, müvazone on 
cüıneııine havalesine 

Mut merkcız okulunun üst 
katıııın iuşnntı lıakkıııda daimt 
encümen kararı ve ilişıQ'i okun 
du, nıü\'Bzeno encümenine tav 
diiııe 

~Iutn ieloyecck posta otomo 
billerindcıı kayık iirroti alınma 
maaına dnir daimi encümenin 

- Sonu ikincide -

• 



VENi MERSiN 6 ŞUBAT 19300 
~~------------------~·-------------------------------------

Vilayet Umumi Meclisinde ispanyada 
okunan izahname Batırılan lngiliz 

-Dünden Artan-

Şu hale göı e 936 mali \ tlı· 
nın ikınci altı aylığında tahsisat 
azlığı rüzüııcien noksan kadro 
ile çalışmalarına rağmen ~geçen 

seneye nazaran bu yıl hastane 
lehine fenni faaliyetin arttığı 

memnuniyetle tebarüz etmekte
dir. Mersin hastanesi beş gün 
dahiliyccisiz 90 gün de operatör 
süz çalışttğı halde yine geçen 
seneden daha fazla faaliyet gös· 
termi~tir. 

Tarsus hastanesinde bu in· 
kişaf ınemnuniyetle hiı:ısedilmek 

tedir. Bu hastanede mezuniyet 
ve hastalık yüzünden biı· buçuk 
ay gözcüsüz ve 25 - 1 O 937 
denberi dahiliyecisiz çalışmasına 
rağmen tedavi edilen hasta ade· 
d i geçen senenin kine faiktir. 

Silifke hastanesinde b_eş ay 
vekaleten idare edildiği halde 
geçen yıl yatırdığı 304 hastadan 
91 hasta noksanı ile 211 hasta 
yatırmıştır. İdari faaliyeti üzeri 
ııe Mersin hastanesi ilişik olarak 
suoulan listede müfredatı ile 
gösterildiği veçhile bütçenin mü 
ı;aadesi nisbetinde eski binaların 
tamiratı yapılmış "e mefruşat 

noksanı da kısmen ikmaledilmiş 
isede hastane noksanlarının büt ' 
çeye mevzu tnhsisalln ikmali u· 
zun senelere mutovek kif bulun· 
makta idi. Fakat yukarda da işa 
ret edildiği gibi :Mersinin çok 
değerli ve hamiyetli bazı tüccar 
ve müesseseleri 9000 lira teberrü 
yapmak suretile hastanenin en 
esaslı esasları ihtiyacları arasın 

da bulunan rontken cihazı ile 
2500 liralık tıbbi aldt ve 2000 
liralık d ı mefruşat re sair ihti· 
yacrnı lemin etmişlerdir. Bu ne 
ticeyi şükranla yat re tezkAr ey 
!erim. Bunlardan başka bu has· 
taharıen in diğer noksanları için 
de ayniy~t olarak teberru edilen 

• yardımlarla 2000 liralık iş yapıl 

mıştır. Bütçeye mevzu 5000 lira· 
lık inşaat tahsisatı ile hastane
nin kurusnıan ve faynns t~frişa

tı merdiven korkulukları su de
posu gibı bir kısım inşaatı ya· 
pılmışt:ı-. 

Mersin muhitinde ilmi bir 
hareket uyandırılması hususun · 
daki hıtekler tahakkuk ettirilmiş 
ve Mersin hastanesinde her [on 
beş güııde bir tıbl>i müsamere 
tertib edilmiştir. Bu müsamere
lerin inkişafı için Mersin Tıb ce 
miyeti adlı bir cemiyet kurul
muştur· 

Tar~us hastanesi 718 liralık 
tahsisatla bu hastanede çok lü· 
züınlü tamirat yapılmış su ve 
elektrik tesisatı islaheıtirilmiş 

divar döşeme ve kapuları yağlı 

boya ve l.ıadana ile yapılmış yan 
gııı tehlikesinden korunma tot· 
birleri alınmış isede esaslı tami 
rat ve tadilata ihtiyacı bulunan 
bu binaların modezere edilmesi 
çareleriııe cte te\•essül edilerek 
fabrika sahilılerine 20 yataklı 

biı· paviyoıı yapılması ve eski 
binalardan l<adın vaviyonunun 
da bu binaya göre tadili tekar· 
rüı· ettirilmiş ve planları da ih· 
zarettirilmiştir. 

Elektrik tesisatı arasında 

her karyola başına birer Buton 
konulmuş ve bunlar mumratur· 
lara bağlanılınıştırki hastaların 

kolaylıkla bu bUretlo hasta bakı 
cılarla temasları lemin olunmuş

tur. 
Mefruşat tahsisatından her 

husus içiıı hastaneye lüzümlu 
olan kelviuatör markalı l.ıuı do 
lalıı satın nl111nıış ve hastalara 
30 çift terlik mübayaa edilmiş 

ve tahsisat kufi gelmediğinden 

bu haslanedo ayniyat olarak çu 
kurova ve Rasim bey fabrikala· 
rında yapılan teberru ile yasdık 
yüzü çaqa( ve saire yaptırılmış 
gümrükten yapılan teberru ile 
de hastaların p!jamaları !da te· 
min olunmuştur. Akıl hastaları· 

nın kabul edebilecek bir yer ih 
zarı için Bıılediye kadın paviyo 
nunun bodurum katından müsa 
il bir yer verilmiştir. 

Silifke hastanesi: tahsisatı 
ctahiliode hastanenin dahiliye 
aksamı yağlı boya yaptırılmış 

ve badanası değiştirilmiştir. Kar 
yolalar tamirettilrimiş hastane 
zeminine tahsisatın müsaadesi 
nisbetinde bir kısmının müşam 

ba tefrişine teşebbüs edilmiş ve 
bir kısmı da yapılmak üzeredir. 

Tafsilatı ile arzedilen has· 
tahaneler faaliyeti ile mevzu tah 
sisatla yapllacak işler yapıldık
tan sonra azami gayret ve ilgi 
ile tahsisat harici yapılan teber · 
rülerle hastahanelerin bir çok 
mühim noksanlarının ikmalioe 
çalışı im ıştır. 

Altıncı kısım: 

Muhtelif ve müşterek mas· 
raflar ve yardımlar: 

Bu kııunı meclisi alinizce tah 
sis olunmuş olan tahsisattan 

83313 lira 75 kuruş tahakkuk 
bütçeden mahsubu icra kılınmış 
tır. Yalınız bu masrafın 6000 li 
rası mevcudun adami müsaade· 
sine mebni bütçe emanetine alı 
ııarak 937 mali yılı içinde öden 
diği ve vilayetin 936 yılı son altı 
aylık ve 937 Benesinin birinci 
altı ayına ait vil!iyetin hususi 
bütçe ile yapmış olciu~u icraat 
yukarda her kısımd.ı ayrı ayrı 

zi kred ilmi ~tir. 
Bu izahalland.ı anlaşılacağı 

üzre Yüksek Meclisinizin içtima 
da olmadığı müdl'et zarfında 
hususi idareyi aH\kadar eden 
işler hakkında müsl>et ve muay 
yen hedefe doğru yürünmüştür. 

Senei ınaliyeııin önümüzdeki 
aylar içinde de bu mesainin de· 
vam odece~i ve yüksek '" meı·lisi

nizin tetk.ikine arzolunan yeni 
bütçenin tatbikatında da ayni 
nıesaiyi iı;tikametinin halla daha 
genişleterek takib edileceğini 

ar:ederim. 

Üç Arap memleketi arasm~a 
Rağdat, (A.A) - Irak siya· 

si lideri Nuri paşa Sııidiıı Kahi 
re ve Londrada Filistin mesele 
sinin halli için yaptığı rnüzako 
reler hakkında meclidte beyanat 
tı1 bulunan hariciye uaz1J'ı Tev· 
fik SuAydi, Nuri paşanın İngiliz 
hükumetiyle müzakere için res· 
mi hiç bir sıfatı olmadığını 'söy 
liyerek demiştir ki: 

Irak hükılmeU, Filistin me· 
selesinin Filis tinle Ürdüııü Iraka. 
ilhak suretiyle lıallir.e matuf her 
hangi bir projeyi Londra ile 
müzakere etmemiştir. Bu üç 
meml!ı ketin herhangi bir şekilde 
birleştirilmesi projesi hakkında 

hiç bir malumatla me\·cut değil· 

dir. 

Suriye Dış~a~am 
Bağ~a~a mı gi~ecek? 

Kudüc;, (AA) - Suriye ha 
riciye ııezaretirıin bir tebliğine 

göre, Suriye Irak hududu bun· 
dan böyle pasaport vizesi olmı.ık 
sızın geçilebilecektir. Suriye Ha 
riciye Nazırı yakında Bağdada 
giderek iki memleketi alakadar 
edan meseluler hakkında görü
şecektir. 

vapuru 
Pı:ırls 5 (Radyo) - Siyıısl 

mabafil l~pttrıya stthillerlnde ln
giliz vupurunun tıatırılmıısını son 
İngilter~ ve Frırnsanın görUşmele
rinde verilen karnra bir mukabe· 
le tell\kki etmektedir, 

Vtıpurlı:ırın batırılmusı hııkkm 
da verilen bıı karıma tdyyarcll're 
teşmil edilmesinden şUphelenmek 
tedir. Munttııam hıtllıırda Çlllışan 

tayy11r~lerin sttbit bir yol ltıklp 
etmeleri dllşUoUlmektedlr. 

Romanyada 
Elçilikler arasında 

değişiklikler 
Bükreş, 5 (Radyo) Siyasi 

mahfellerdo kuvvetle söylendi 
ğine göre Romanya hükumeti 
nin elçilikler arasında büyük 
mikyasta değişiklik yapması 

heklenilmektedir, 

ingilterede 
Madenlerin milli

leştirilmesi 
Londra, 5 (Radyo) Avam ka 

marası memleket madenlerini 
millileştirmek hakkında verilen 
takriri 167 reyle reddetmiştir, 

A~riyatik ~enizinde 
Şiddetli fırtınalar 

oldu 
Belgrad 5 (Radyo) - Adriya 

tik denizinde şiddetli fırtınalar 
olmuştur . . Garba 11dındaki İtalyan 
vapuru Korgu hdası civarında 
batmıştır. V11pur mııretlebatı kur· 
tarılmıştır. 

Çine gönderilen he
yetlere tahsisat 
Pari~, 5 (Radyo) Fransa par 

lAmeulosunda radikal sosyalist 
mebuslarından birisi maliye en 
cümeniııe bir rapor teklif etmiş 

tir, Bu teklifle Çine gönderile 
cı:ık heyet için 4 milyon frank 
tahsisat verihnesiııi istekilm13kte 
dir, 

7 00 ltalyan yaralısı 
Napoliye gitti 

Roma, 5 (Radyo) İspanya 
dan 700 İtalyan yaralısı getir 
mekte olan vapur Napoliye gol 
miştir. 

Sofyada bir cehen
nem makinesi 

Sufya, (AA.) - Bu sabah 
Rus gazetecilerinden komüniz 
aleyhtarı "Golos Husye,, gezete 
si başmuharriri Kcloneviçin ika 
metgahı yakınında bir cehennem 

makinesi iııfilAk etmiştir Gazete 
ci, karısı vo oğlu yaralanmışlar
Mihaloviç adındaki bir Rus tev 
kif olunmuştur. 

Çocuk dergisi 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Merkezi tarafından çıka
rılmak ta olan (Çocuk) adlı dergi 
nin (72) nci sayısı çıkmıştır. 
Yurt yavrularının Sağlık, Sosyal 
Kültürel durumlarının inkişafına 
hizmet eden bu kıymetli dergi· 
yi çocuklara, çocuklu ana ve ba 
bal ara tavsiye ederiz. 

Pazar Sayfa: 2 

Hayat pahahhğı ile nasıl 
mücadele edilecek? 

Birinciden artan 
şık movzuun tahlilinde dikkate 
alınan kırktan fazla uıısurun lıa 

zılarını teşkil etmektHdir, 

Ne lngıllere, ne Almanya 
ve İtalya, ııe Amerika Birleşik 
Devlotleri veya herhangi bir meın 
leket Türkiye için, şüphesiz, lam 
tamına örnek olamaz, Zira biri 
birinin eşi iki hastaya tesadüf 
edilemiyeceği gibi biribirinin eşi 
iki hasta veya sıhatli cemi) et 
de yoktur, 

Fakat tıb veya sosyoloji gi· 
bi hayat maliyeti meseleleri ile 
uğraşan bir ilim ve bir teknik 
vardır. Ekonomi Bakanlığı da 
Türkiyede hayat pahalılığı ile 
mücadele işinde bu ilim ve tıu 

tekniği kendine rehber ittihaz 
etmiştir: Davanın g eçici ve yarım 
tedhlrlerle değil, devamlı ve 
esaslı tedbirlerle kökünden halle 
dileceğinin en kuvvetli delili de 
budur. 

Dediklerimizi başka bir mi
&al ile de tevsik edebiliriz: Muta 
tabbiblik devirleri tarihe mııledil 
miştir; bugünkü hekimler hasta 
nıu nabzına bakmak veya hara 
retini almakla iktifa etmiyor, bin 
türlü tahlillerle hasta hakkında· 
ki bilgil erini tam"amlıyor ve an
cak onıhn sonra tedavi çareleri 
ni tesbit ediyorlar. Cemiyet bün 
yesi insan bünyesinden daha 
sade midir ki hayatı pahalılaştı 

ran drniller üzerinde, ilme ve 
tekniğe istinad ederek çeşid çe· 
şid tahliller. yapılmadan lazım 

gelen tedbirleri almak mümkün 

Halkevi ~ergisi 
ikinci sayısı çıktı 

Halkavi tarafından aylık neş 
redilmekle olan cf ÇEL• dergisi 
nin ikinci sayısı çok şık bir kab 
içerisinde kıymetli y ıızılarla in 
tişar etmişlir, 

Bu sayıda Bay ~tansur Uoz 
doğanın lçelde dil davası, göç 
menlerue göç, türküler, atasöz 
leri, Doktor Handan Saraco~lu 

nuıı k1t:;ır kadınlar, Yalman Yal 
gının türkmen oyıuaklarında 

çadır, Milat Toroğlunun kurlu 
luş mücadele~i hatıralıın Diııi 
karlı Süleyman, Hıza Atilanın 

aşk, şiir ve delikanlı, asfalt çi 
çekleri, hareketli memlekette ya 
r.ıtıcı faaliret, Taha Torosun 
Tarsus alim ve şairleri, yurdu 
mun destnııındaıı, Doktor Kemal 
Saracoğlunun rüyalarımız ııere 

den gelıyor '? , Xez ı he Sirenin 
mavilıkler, Bekir Uluğun Arza 
ova ve Kilikya, Bay Hidayetin 
İçel tarlhi, Faruk Ediz'in Toros 
ve Toroslu, Sabri Usun Çukur 
ova başlıklı kıymetli yazıları 

vardır. 

Ayııi zamanda Dergi güzel 
resimler, manzaralarla da süslen 
miş ve .Halkevinın altı aylık fa 
aliyeti raporu da ilave halinde 
buna eklenmiştir, 

Daha ikinci r;ayısında bu 
kadar büyük bir tekamül gösto 
ren Dergiye çok emek ve gay 
ret sarfedilmiş olduğu , ilk bakış 
ta göze çarpmaktartır, 

Mersine canlı ve çok fayda 
lı bir eser kazandıran Halkavi 
mizi ve kıymetli başkanı Man 
sur Bozdoğanı candan tebrik 
ederkeıı; on beş kuruş gil.ıi çok 

cüzi ve kAğıdı bahasına verilen 
"!ÇEL,, den bütün münevvel'le 
rımızın, mekteplilerimizin \·e 
okuma meraklısı olan yurtdaşla 

rımızın birer dane ediıımeleriui 

dileriz, 

olsuıı? 

Vakıa, şu veya bu maddeniO 
ucuzlatılmılsından hasıl olabıle" 
cek iııikaslor mnlıdud bir sah8• 

ya inhisar ediyorsa \'e bu !1tıh• 
yı toplan görmek kabilse o mad· 
delerin fiatını derhal indirtecek 
tedbirler alınabilir: lstanbul e& 
fiallarında, şeker ve kilmür fi•' 
larınd ,ı olduğu gibi ... Halkın bi• 
zctt kondi lehine temin edebilec• 
ği ueuzluk tedbirleri tasavvııt 
edilebilir: Kal>il olduğu ni~betll 
daha çok pazarlardan alışverif 
etmek, yahud ufak veya bOyilk 
resmi veya hususi islihlAk ko0 ' 

perntifleri kurup muhtelif madd' 
ve eşyayı toptan ve maha\lindeO 
satın almak suretile bazı mut•· 
vassılları ortadan kaldırmak gi• 
bi... 

Ancak, hayat pah !ılığı dB' 
nilince bir züre, hallA l>ir mıo&• 
ka değil bütün memleket ok1' 
geleceği için alınııcak tedbirler· 
de şümullü ve esaslı olmak ge· 
rektir. 

Soııra, hayatı pahalılıiştırııO 
veya ucuzlatan 'Amiller yuknrıd• 
bahsettiğimiz gibi bazı muta\'119 

sıılarıu ortadan kaldırılmaEıı 11.~ 
tevakkuf edenlerden ibaret deR' 
dir. F.ıkal bu amiller nelerdir? 

lşto Ekonomi Bakanlığır11 1: 
bu sualin cevabını ilmin ve tı 

tıiğin gösterdiği yollardan g_i~' 
rcık almak için hazırlıklara gırıf 
miştir. 

Hu mevzu üzerine gene cfÔ. 

neceğiz. • • 
Ankara (Ul11•) 

Tarsus ovası sulama işleri 
- Birinciden arhın -

ler ve törene b::ışlandı. Gel~ıılt• 
re çay, bisküvi, kahve ve liırı0' 
nalular ikram edildi. 

Halkın sevincine payan yo~ 
lu. Cumhuriyetin feyizli eııerr 
susuzluk eııdişesile her sene k0

6 
ku ve iztırııp geçirerı bu muhi~ 
bir ümit ve iman vermiş 9e nıe 

lekele senevi asgari üç milr~: 
kazandıracak bu muazzam ıe 1 •••• de bıışarılnııısrnı temin eylem• i 
Her yüz gülüyor, herkes setil1 

. dl' 
yor ve Cumhurıyetin Ulu öıı. 

1 
rina kalbile, dilile ve mevcud1[

1
,. 

tile Yaşa, Ulu önder. Varol 

mennilorinde bulunuyordu· a· 
merasim bitti. Herkes glil 

0 
yor \'O seviniyordu.. Bu se~iı>, 
her geı;en gün de biraz d911 

artacak ve uzayacaktı. ıJ 

Gelenler yerlerine döndli1., 
ve bugün mesut saatler geO' 
diler. 

Vilayet Umunıi 
Meclisi 

(Birinciden arten) iJ 
kararı ve ilişigi okundu, tel~ el 
edilmek üzere dürlü işlEır ell 

menine havalesine fi 

Vilayet emvalinin bibB 1 
teberrü suretile elden çıka~ıl~ 
ması hakkında d11imi eucu~1,ı 
kararı ve ilişiği okrndu, b' -
edinildiğinden dosyada ss1' 1İ 
masına müddeti kanun k8' 

verildi. 6' 
Gc~en sene mukarrerstı ~ 

' sureti tatbik ve icrasına cJ~, 
olan \1ildyet makamıaıu iıB~ 
ınesi müzakereye kondu, '~,.J 

,. "tll r 
kurle mukabele edılerek h 

la kabulü onaylandı. tJlf 
Ruznamede okunacak ,,~• 

kaca kllğıt olmadığındıın ,,,S 
müzdeki pazartesi günü ı' 
10 da toplanmak üzere ceıse 
at 11 da talil edildi, 



' ' 
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Takas Kararnamesi 
Değiştirildi yeni 

bir kararname neşir 
edildi idi 

........ .._ .. 
Dış ticaretimizdeki takas 

muamelelerini taıızim ve kont 
rol etmek takas mevzuatını 
birleştirmek maksadiln hazı·

larıan kararname bu gUn res
mi gazete ile ilan f'dilmişlir. 

Kararname aynen şudur: 
1 - Aramızda ticaret ve Kl 

ring anlaşması olar. ınemlekPt 
lere yapılacak takas muarneıa. 
tı lktisad vekaletince hazırla· 

nacak talimatn'.lme ve verile· 
cek direktifler dnhilinde Mer 
kez bankasınca tedvir edilecek 
tir. 

2 - Aramızda yalnız taka 
sa müstenit ticaret anlaşma· 

ları bulunan memleketlerle ya 
pılacak muameleler iktiı:rnd 

vekaletince hnzıı lonacak ayrı 
bir talimatname esasları dahi 
li nde aşağıda beş ve altıncı 

maddelerde mevzuu bahis ta
kas tetkik heyetleri tarafm· 
deo görillecekl i r. 

3 - Aramızda ticııret ve 
Klering anlaşmaları buluııma· 

ynn ve kendilerine kurşı pa· 
sif vaziyetle olduğumuz mem· 
leketlere yapılacak muamele
Jf)r 2 inl!i fıkrada mevzubahs 
muameleler misilli intaç edile 
cekti r. 

4- TUrkiyed~ çalışan yerli 
ve yabancı şirketlerin hariçte 
bulunan hissedar ve tahvilat 
hamillerine ödeyecekleri divi 
dand ve faiz veya bu şirket· 
lerin mubayoıısı halinde mu· 
bayaa bedelleri mukabilinde 
meri hUkUmlere tevfikan ya. 
pılecak mal ıhracatııı" ait rnu
amelnler esasları dahilinde in 
taç olunacaktır. 

5 - Mersin İzmir l~tanbul 
ve Samsunda İktisRl vekdl~ti 
TUrkofis şııbesi mildilrUnUn 
reisliği altında aşağıda yazılı 

azad1tn mUrekkep bir takos 
tetkik heyeti tPşkil edilmiştir 
Kambiyo mUdUrU olmıyan yer 
lerde mahallin en bUyllk ma· 
Jiye amiri T. C. Merkez ban· 
kası mUdCrU veya namına ha· 
rakete salahiyetler bir mii
messil ticaret ve sanayi odası 
umumi veye başkatibi bu ci· 
hetıerin g~receği muameleler 
eskiden olduğu veçhi!., vazife 
bakımından iktisat vekaletine 
bağlı bir katiple t~dvir edile· 

cekti r. 
6 - İklisad vekftleti beşin 

ci fıkrada yazılı şehirler ha· 
ricinde kalan yerlerde mahal 
lin en buyuk mülkiye amiri
nin reisliği altında aşağıdaki 

azadnn mürekkep birer takas 
tetkik heyeti teş;ci li ne seltı
hiyettardır. Maheılin en bU· 
Yllk gUmrUk amiri Ticaret ve 
sanayi od6sı başkAtibi Turki 
ziraat bankasının en bUyUk 
imiri Tıc,ıret ve sanayi oda· 
sınca odadan seçilecek bir aza 

7 - Takas tetkik heyetin 
ce ve takas muamelatına ait 
bilumum . kararnam .. ıer mUtga 
dır. 
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Sovye t · Fn nsu Paktı Mersin piyasası 1 
Fransa tarafından 

fesih mi edilecek 
tadil mi? ... ....... 

fogiliıcA ( ThP People ) 
gazetesi Pari muhabiri yazı· 
yor: 

Fransa, başta lngiltere ol 
rr.ak üzre dostlarının Sovyet 
Fransız paktı.ıdan hoşlanma 
dıldarına kani olduğu için 
bu pal{tı ya tudil vt>ya feshet 
meğe karar verınfştır. 

Tnmamile inanıtabi lir kay 
noklardan aldığım malilmııta 
göre Fransa bu mis lkta yazılı , 
tsahhütıeri sona erdirmese hi 
le muhakkak surette lühdit 
etmek için derhal harekete geç 
mek üzredir. 

Hatırlardadır ki, Fransa 
Sovyı· t misakı Almanya İle 
bir ihtilif çıkması mevzubahs 
olduğu bir pırnik Anında La· 
val hilkOmeti tarafından mfi· 
zakere ve akdedilmişti, 

Bu gUnkll Fransa hükfı · 
rtleti R~sy.a ~IA Almanya ara
sında bır ıhtılftf çıktığı zaman 
Fransanın Rusyaya mUzllhe· 
ret için harbe girmP.sl keyfi· 
yetinden Fransa hall<ının hiç 
hoşlanmadığını görmektedir. 

Fakat Fransa hUkQmetiı.i 
bu karara sevkeden baştıca 
tesir Fransız hariciye nazırı 
Delbosun İrıgi liz nazırları Bal 
kan memleketleri nazırlsn ve 
Fransanın mUltefikleri mızır · 

tarı olan Şarki Avrupa dev · 
!etlerinin r!calİle yaptıkları 

görüşmelerden sonra verdiği 

rapordur. 
Delbosun raporu Sovy~ t 

Rusya ile yapılmış misak do· 
layısile Frans'l bir harbe girer 
se L~histan, Çekoslvvakya ve 
Romanyanın Fransaya yardı

ma g~lmiy~cPğini sıırahalle 

bi'diriyor. 
Fakat asıl itiraı İngiltere 

tarafından -mevcut misısk do
layısile her hangi bir harbe 
girmesi takdirinde- İngiltere 
den yardım beklememesini söy 
!emiştir. 

Bu gUnkU Fransız hUkn
metinin ·siyaseti, Rusya ile 
Fransa arasındakimisakı milm 
ki.in olduğu kadar çabuk or. 
tadan kaldırmaktır Fakat bu· 
nun yerine kendisina bUtUn 
Avrupa devletlerini ihata ede 
cek olan bir ademi tecavüz 
misakına iştirak etmeyi taklit 
eylemek ve bu surtıtle Rus· 
yaya Japonya tarafından gele 
bilec~k her hangi bir hUcum· 
dıt vardım teminatı vermek 

" 
dUşUnlilUyor. 

Böyle bir emniyet misa· 
kının ana hatları Fransa ha· 
riciye nazırı Detbos ile İngil
tere hariciye nazırı Eden ara 
sında görUşUlmUştUr. Alman 
kararı Fransa hariciye nazırı 

Cenevredeki Sovyet rnilmes· 
siline bildirmiştir. 

8 - Bu Kararın mevkii tRt 
bika konulduğu tarihe kadar 
takas tetkik heyetine mUraca 
ot surelile başlanmış olan mu 
ameler t~scil tarihinde meri 
olan muam~leler dahilinde ik 

mal olunacaktır. 

•••• 
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K. S. 

Pamuklar 
Klevlant 
Dağ malı 

Kapı malı 

40, 
30, 

Koza 5·50 
Kırma 24 2fl 
Kozacı parlağı • 

buğday - çavdar 
Sert şark 5., ·11 
Yumuşak ö., 1 ~ 
Yerlibuğda~ 4~50 
Çavdar 4,,SO 
Aoadol yulaf 4.00 

arpa 
Anadol 3.~5 
Yerli 3,,6i 
Nohut eksb'a 5/0 
Fasulye 7,60-10 
Yulaf yerli 3,,25 

Mercimek yozgat 7-8 
Sahlep 120- J EO 
Tatlı çoğcn 

Balmumu 
Cebri 

Susam 

Siyah 
Şaık 

yapağı 

Aoadol 
Aydın 

Yıkanmıt yapak 
Güz yuou 
Konya malları tiftik 
Yozgat 
Keçi kılı 

)) dabağ 

Deriler 
Keçi derisi çifti 
Koyun derisi kilosu 
Sığır derisi tuzlu 
Sığır bava kurusu 
Manda derisi 

20 
67,5 

10 

t :\~5 

50 
45-46 

50 
80 
70 

52 

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatlı badem içi 
Acı » 

Acı çekirdek 
Urfa Yağı 
f çel ,, 

80 
42, 
34 

15 

pirinçler 
Birinci nevi mal 17, 5 
ikinci nevi mal 
Çay 
K&bvc 

:.'95-305 
lll. 112 

Güven 
Sigortası 

Hayat tarifeleri ih 
tiyacınıza en uy
gan olanıdır. 
Acantası . V ASFt ORGUN 
dan arayınız. 13-30 

YENi MERSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ) Türkiye Hariç 

Şerait için için 

Senelik 1200 Kr, 2000 Kr 

Altıaylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir avlık 100 Yoktur. 

Resmi ilinatın ıatırı 10 
Kuruıtur. 

i l A H 
O. Demiryollan Adana işletmesi satmalma komisyonun~an 

idare ihtiyacı için behtr kilosu muhammen bedeli 210 
icuruştın 4000 kg. çubuk kalay kıpah zarfla satın alına
CJkhr. Eksiltme 23 - 2-938 Çarşamba günü saat 7,5 da 
Mersin istasyon binasında toplanacak komisyonda yapıla
cakhr. Muvakkat teminat 630 liradır. Şartname ve muka · 
veJe projeleti Mersin iıtuyon şefliğinden parasız olarak 
verilecek tir. 

lsttklHeıin 2490 Nolu kanun mucibince lüzumlu olan 
vesaik ve 938 yıh ticaret odası vesikuı ile mezkur İl)laS} on 
veznesine yatırılacak muvakkat teminat makbuzu veya Ban 
ka mektubu ile birlikte teklif zarflarının eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar komisyonumuza verilmesi ve lt:klıf 
sahiplerinind~ nümunelerile haz r bulunmaları 

6-16-~0-22 

1 L A N 
lçel Def ter~arhğmdan 

Kazası Köyü Cinsi M. M. Kimden metrük Muhımmenbedeli 
Mersin yalın Tarla 22875 Bodo3akiden !:'50 Lira 

ayak 
Hududu : Doğu yol küzeyi yol ve Mustafa güney dtre 

kiblesi çerkez kadir tarlası ile. 
Mersin Yalın A. Tarla 22675 Bodosıkiden 2:0 lira 

Hududu ; Doğu çocuk evlatları kuzeyi tarik ve Mustafa 
güney yol kiblesi hayırsız evlatları tarlasile. 
Mersin Yılın A. Tarla 73520 Andonlekerdepolos 480 lira 

Hududu ; Doğu Mustafa evlatları batası celal hasan ku
zeyi yol kiblesi Mehmetce halil terlasile mahdut. 

( Mülhiyetlui peşin satılacaktır) 
Elektirik h· chizatı vardır 

Mersin Bahçe M, 102 Sokak 4 Nolu ev Filoti veresesinden 
66 Lira bir senelik icarı peıindir, 
Mersin Nüzhetiye M. 162 inci Sokak 23 Nolu ev İstily•ni 
den 60 liradır peşin bir ıeneliktir. 

Yurıarılt P.uıvalirıdt>n )U~arıd" yHzılı üç par 
ç.J ıarla11111 wülkiyeli hahçP. niizlıt'lİYP- mahalle
~inc.J~ki iki parça evirı de lıir senelik icara p•·şi 11 
satılmak iizr•' nıiiza''t' de\'•~ ~oııulnıustıar. ın-2.~8 .. ... . 
sali giirıli s~wl 14 tle sür ülnı pt•hler h :ı ddi IUyik 
gür fıldüğü l<ıktirde ihc.lei kali ·tıs i ~·a p • l<Jcaklır. 
Talip olarılanrı yüzde 7 buç•ı~ Lt•nıiıı:ıı ~·aurıp 

d.,fltırtlarlı~la nıiilPşekkil komis~ona ıııüracaatlan 

il3rı ohu.ur. 2 - 6 - 9 -- J ö 

l A N 
Fabri~ön ı ız uıtuı.tilaıı k:ı puı l ı ezlt· ri 

tarihiııdtın İlil>Hr• · rı tesbit edilrrı ~&.ılış 
1· 2 938 
fı~allan 

aşHğu.lcı dır. 

Sfyhan b~zi tip ~ 
,) . , ,, 2 

lloruılu Lrz ,, 6 

Grrıişl • k 

s xn•. 
7ö 
90 
75 

,, ,, ., 4 75 
ı - StJtış p• şin btıdtıll• dir. 

Tul 
n fire 
~6 
3q 
36 
36 

Fı)· &.ı 
lira k. 
7 ,2~ 
8,39 
6,70 
6,:~5 

2 - Bir h<ıl)adan HŞağı satışlar için 0;0 2 zam 
~· apılır. 

3 _Sif nıasraflarile hal):t anıb~L·.i bf'dtılleri 
nıüştrriye aıllir. 

1 arsusta M. Rasimbey F. 
müsteciri 

Salih Bosna 

i l A N 
Tarsus T. H. K. Baş~anhğm~an 

Ba) r~mm bir inci ~ti11iindf'u dörcliirıcü guuu 
akş~muıa kadar toplanacak olan kııd.>arı d•1 rileri 
9 - ~ - 93~ tarihindP. şubP lıirıasırıcJa · atıh!ca~lır 
almak isti~enltırin şulwnıiz.- nıiirncaatları ilan 
olunur. 4 - 6 



• 
1 L A N 

Mersin piyade alay satma ima komisyonu Rs. 
1- ~lersin piyade alayrnm müşterek mutbalu 

pilanına göre )enideu yaplırılaca~ tır. 
2- Keşif ve tahmin bf>deli 499 lir<l 66 kuruş 

olup muvakkat teminatı 38 liradır. 
ö- EksihmP. 21- şubat 938 pazarıesi giinii saat 

ı5 dP- Mersin a .. kf>rlık şulıe~irıin ü~t Luında ordu 
evi ıule ya pılacağwda n istf> klıl~r uıezk tir saate 
ka<la r lt'nı i rıa tla rrru k omsli y oııa ver nw leri. 

4- i~teklilrr pilan vtı şal'tnanuılPri htr zaman 
alay "almalnıa konıÜS)oııurıda görrhilirl~r. 

6--11 - 16 20 

• 
1 L A H 

Mersin piyade alay satmalma komisyonu Rs. 
1- M~rsin piyad~ alay ihtiytıcı için etşağıda ciııs 

vn nıiklarilc mulrnmnıen hedel ve nıuvakkai le· 
minatlart vazılı tıı·zak acık .,ksillnıe ile salın alına . . 
caktu·. 

2- Ek~iltnrn 21-2· 938 pazart~si giirıü saat lf> 
dP. rtlt'rsiu a~karJik şubtısinin iisl katında ordu 
evi udH yapı lacağuul.-t n islt> killerin nwıkur saate 
kaclar teruinathH·ilt> konıÜ!ıiJOtıa nıiirncaatları. 

3- j ~ tekliler şartııanıeltır her zannın konısiiyon 
da görflhilırler. 

Ci rısi .tiktarı muhammen muvakkat 

kilo 
~3600 

8000 
66000 

8400 
3000 

lJedt' l 
lira k u. 
403200 
~64000 

135000 
5o4oo 
15000 

teminat 
lira ku. 

30300 
ı98oo 

10200 
3700 
1200 

Bulgur 
Sabun 
Sa nıa n 
Pata l~s 
Soğan 

6 -11 -16-20 

Bir Mzmetçi ~a~m mamyor 
Mersin Memleket hastahanesinde çalış•nak Uzre 20 

lira Ucretle bir hizmetçi kadın aranılmaktadır fst .. klilerin 
Hastahane sertabipliğiııe milrecautları. 3-3 

Fotograf ft1akineleri 
Fotoğraf mevsimi geliyor, şimdiden 

birer makine tedarik edebilirsiniz. 
l{odal{ ve ~,oglander 

~arkalı 938 m odeli makinelerimiz 
geldi 

Taksitle Satış 
=-----==~ 

( T 1 K U ) Markalı dolma kalemler, her cins 
ınatbaa kagıtları, KırtasiyP, Kitap, f E>nni gözlükler, 

l~:~;;•P· M••sEOA0'1""SAÜIÖ1.,;S(f;M[Nh••sa tavsiy• 

Un~v CaddP Sİ No. 4~ - MERSiN 

ÜRK HAVA KURUM'J 
Pi angosu 

J r Ayın 011 biriı1de cekilir 
he.r Oc·i ğı zengin Eder 

Sizde Bir dane alınız . • 

Yeni Mersin Ba!ıiımevinde basılnu~Lır 

YENi tlRttSI~ 6 ŞURı\T 1938 PAZ \H ~~.\ YFA 4 

nuau•nun n ~ onnnnnnsnnnnnnuun•••• 
1 kayadeleri suyu ı = SH~llı lhıl~11ııız111 , ıl tı~tu• ~iiz ö1au11d~ ltll:ir<ik ~~ı lmlurııuıyan K.\ YA 
al>ELEN SUYr 'l' ga\'••l ~ılıhi hi r ŞP~ildt> IUPnlıağclaki lPSİsat.ında ~ksik-

•ı tilderiui laıuumlauuş ft>ıu in rn . on u~nH .. rini yaplırmakda bulunduğu-
mzu arz PrlPriz. 

1 KA YADELEN SUYU 
1 Kayna~ığı yer~en iti~aren istasyon yanma ka~ar cam ~oruJarla ~illur ~avuzlaral 
1 in~irilmiş ora~an~a ~ütün tiziki ve kimyevi evsafını mu~afaza e~erek el ~eyme~en 
1 ~ususi kimyakeriıniz ~uzurunda damacanlara dol~urulmakda ve muntazaman • 
1 şe~rimize gelmektedir . 1 
1 KAY AD ELEN SUYUNUN evsafı ve fevkaladeliğine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızını 1 gösterdiği ra~bet ve teveccühü karşısında fazla söz söylemeğl zait görUyoruz. Sıhhat Bak<\nlıgı 1 
.ve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAY AD ELEN SUYU ~alnz Türkiyenin 1 
ft en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulundu~unu isbat 
11 etmiştir . 
• lştahsızlı~a, hazımsızlı~a bir çok mide bağırsak hastalıklarına karoı KA YADELEN şifalı bir M 
• hayat kayna~ıdır. n ! Suyu pek temü ve berrakdtr. Tecriüu tdtn sayın halkunız~lundinde buldutu zlndtlilı ve ıılıhatuı il 
s verdifi farleıarla suyumuzun müşterısi roğalmaktaaır. • 

1 Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 1 
••••• n n n ~ü~ODBDBftftftBB••·--·~ 

Yurtdaş Kızllaya Hö~etçi [czane 

aza olunuz bu akşam 
İstikamet Eczanesi 

.. ·· 

' 
IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor, 

ONA KARŞI 

Hazırlıklı Oavranınızl 
(• 

... -


