
Halayda kayıtlara yeni
den baslanması icin Fran 

~ , 
Sahibi ve Umum Nefrlyat 

Dlrekt6rU 

FUAD AKBAŞ 

Perşembe 

14 
sız delegasyonu ve ma- idare yeri Temmuz 

GÜNDEL1K. SİY .ASİ ::H:AEBR FİKİR GAZETESİ 

halli hükumet hazırlık· 
lara başladı. 

Yeni Merslı Buııııevı • Mersin 

Sayısı Skuruş 
Telefon No. 82 

1 9 3 8 

Yılı;' Sayı 
10 3038 

Mersin limanı Denizbanka devredilecek 
Ucuzlut siyaseti 
Ye Ucuzlamıyan Hayat 

Halayda kayda başlanıyor 
"-"•··-·-J 76 saatlık bayram bitti 

Memleketimizde umren inşa 

eserleri gün geçtikçe aıtıyor.Bu Artık yarından hiç kimsenin 
sahadaki canlılık buhran yılla· 

rından evvelki hareketi bile ge· endı·şesı· kalmadı 
ride bırakmıetır. Fakat refah 
seviyemizin ibresinde hll.ld bir 1 
detieiklik JOk. Qüııkii refahı N orn1al hayat teessüs f'tti 1 

ı,- Fransız -
delegasyonu 
Hazırlık tetkika

ttna başladı 

Jük~ellecek ucuzlub henüz ka· 

vuem;cşu:e~~~z~t nasıl ki basit 200 ~in tişi günlerce ayakta dur~uğu ~alde en küçük i 
hayat demek değilse ucuzluktan b' L l.'I L .1 J'I ,I' 1 
~:ki~~~:::::~~,··~::::~~ :~'. ır vaıa uı e dyueuı meuı 1 

vazenelendirilmesidir. Hükume· Antakya, 12 (Hususi) - Bır 1 dehşet salan korku tnmamh le 
kaQ güııdenberi en bü

1

yük bay- s·ıı·ınnlı·şı·ır. · 1 
tin tedbirlerinf', kanunlara roğ· 
nıen bu müvaıennnin temini eöy rnaomrınıl ylaşıyat nb Ilı alay tda Tar_tıkk Hatayda'<.laki büyük bayra· 

1 
. . ma ıaya oş amış ır. ur 1 b r b İ 

e dursun hayatıu gıttıkçe paha askerleri lamamiyle yerlerine mın esas ı ir us ıaı urada 
l J • d' b ' E ı ltıbarüz ettirmeden geçmiyece· il 
ı aştığını ıd ıa ede ıliriz. Q'er yerleşmişlerdir. Jlalkm coşkun 

Pahalılık tam bir ıztırap doğur· l sevinci 7G saatlik bayram ınüd · ilim : 
mayorsa ve pahalı mal müşteri deli bittiği içiıı şimdi tezahür Hatay bir kaç gündür en 

1 

Antakya 13 (A. A. nan 
hususi muhabiri bildiri
yor) - Fransız Delegas
yonu ve mahalli hüku
met kayde devam için 
hazırlık tetkikatına baş 
lamışlardır. Bu hususta 
iki hükümet arasında pek 
yakında temaslara başla 
nacağı söylenilmektedir. 

On beş gün içinde 
yeniden kaytlara başlana 
cağı ümit edilmektedir. 

buluyorsa bunun da sebebini 1 altında görünmiyor fakat kalb büyük bayramını yaşadı. Bütün 

Jurtdaşlarıo tl"diye kabiliyetinin lerde devam ediyor. Hatay ayakla idi. 
200 

bin kişi Türkiye - i ra n 
artmasında aramak llizım. Paha·' Şimdi artık bayramın hita· nin güulerce uyku uyumadığını 
lıhQrn en eaemaı delili de tedi m: bildirilmiş ve bunun üıerine ve hep yaşasın Atatürk, yaşasın 
Ye kabiliyeti arllıQı halde refa her tarafta bayraklar indirilme· Türk ordusu, yae~sın Türkiye!,, 
ha doğru azıcık olsun 1aklaşıl- ge başlamıştır. Halk türk aske· llvezeleriyle sokaklarda dolaştı 

Hudut komisyonu 
Trabzonda toplandı 

Jışıdır. Üç yıldanberi muhtelif rinin asayişi temin edeceğine ~ıuı söylerırnm hata etmemiş O· Trabzon 13 (AA) Şehrimiz 
sahalarda sırf hayat ucuzluılunu emin olarak tekrar işiyle güciy lurum. Buna r:ığmen en ufak de toplanan Türk - lrao hudut 
temin için devlet bôtcesinden le meşgul olmaktadır. lıir polis vakası bile olmamıştır. komisyonu müzakerelerine de 
mühim fedakarlıklar yspıldıQı Kalblerde büyük bir huzur Bu da Hatay halkının, hakkının vam ediyor, İki hükumet arasın 
gibi bu yılda; hayvanlar. muva· vardır. Artık kimsenin yarının kendisine teslim edildigi zaman daki hudut işlerini görüeen ko 
ıene, kazanç, istihliik, damgıı, si· ne olacnğına dair endişesi kaı- 1 ue derece bir rüşd gösterdiğini misyon mesaisini cuma günü bi 

nama ve tiyatrolar, iptidai mad· mamıetır. Bir vakitler Hata)''da isbata kACidir. tirecektir. 

deler,' aümrük muafiyeth ri ka· E • d k • l r [ k • • / T -----d hunları ile vergi ve resimlerde TZlnCan a l se Te Q eftnln p anÇOSU rabzon a 
:~.d~İl)Oll liralık bir tahfif )'ll· Ölen 19vatandaştan16 sının Müthiş bir kuraklık 

Mutahassısların söylediğine 

Vılayete ve Liman inhisar :)irketine 

Emir Verildi 
Denizbank eksperleri bugün

lerde Mersine gelecekler 
Ya~m~a Deniz~an~ ve şirket hissedarları toplanarak 

satm alınma işini tamamlıyacaklar 
Limanlar iekeleler ve deniz tesislerinin Deniz 

bank tarafından işletilmesine dair 3023 numaralı 
kanun hükümlerine tevfikan Mersin limanının da 
denizbank tarafından satın alınması takarrür et 
miş ve devir hakkında iktisat Vekaletinden Vilayete 
ve Liman inhisar Şirketine emir verilmiştir. 

Ankaradan verilen malumata göre bu günlerde 
denizbank ekspederleri Mersine gelerek Liman 
inhisar Şirketinin işletme vasıtalarını tesbit edecek 
lerdir. Onu müteakip de denizbank mümessillerile 
Liman Şirketi hissedarları müzakerelere başlaya 
cak mevcut formül dahilinde Limanm satın alınma 
sı temamlanacaktır. 

Mersin Belediyesi, Mersin Hususi muhasebesi 
mersin Ticaret Odası, Tarsus ve adana belediyeleri 
Liman Şirketinin hissedarları bulunmaktadır. 

Filistin dehşet içinde çalkanıyor 

Filistin - Şarki Erdün hududu 
dün kapatıldı 

4 günde K udüste 16 bomba patladı 
26 ölü 48 yaralı var 

göre şimdiye kadarki detlot fe cesedi bulundu var 
daktırlığı tam olaı ak pahalılık Trabzon 13 (A.A) Trabzon da Kudüı; 13 (Radyo) Şehrin 2G kiei ölmüş 48 kişi yaralan 

üzerine tesir edebilseydi ııa1a 93 ev selin tesirile yıkıldı. Birçoğu da bir ııartadauueri sıcaklar devam tam ortasında bir ma~zanın ö mıetır· 
tın bu gün üç sene evvelkinden k J k 

1
. . 1 ediyor. iki aydanbcri bir damla ııünde saat 11 de bir bomba Vaziyet çok gergin 

en az yüzde yirmi beş ucuzla· YI 1 ma leh ıkesıne fflO!TUZ l lıile ya~mur ya~nıntlı. Bu yıl ku patlam~e • ve ~radan geçmekte 1 . ~udüs 13 (Radyo) Filislioin 

nıası Jllzım gelirdi. Manlesef hiç Ankara 
12 

(Ilususı·) _ Er-, ev J>' 
1

•
1
d ..,. U t" d d 

13 
u rnklık l üzüı11ten mısır mahsulü olan l.ı 1 ahudıclen dokuzu ağırı eımnl111do telgraf ve telefon hat , I ısa. 11 6 sun e e ev s surelle yaralnnmıştır 1 'd 

bir Şt'hrimizdo bunun l'Üzde beş zmcan merkez kozasıoa bağlı Çl· altında kaim ştır. Evlerde bula 1 y_arı. ynrıya düşm.üş ekinler ve 1 . . . . . arı yenı en yapılmayı icap et 
- · · · b"I ö 1 k . . rıınsız kalmıştır. Kur~ıklık fındık . ııgılız otorıtesıniıı eiddotli lirecek şekildo tahrip edılmiştir 

nıuesserıyetını . ı e s Y eyece min ntıhlyeslnde sel ffotaketınden nan Lnrçok eşyayı seller götnr~ . .. . . tedbırler almasına raQ'men kım B _ ~ . 
delile sahip değiliz. l Kelerlç, Plskideğ ve Kolalar köy mtıştnr. Keleriç \'0 Plskidıığ köy r~koltesıı~o ele dortte bır nısbe şıklık devam etmektedir. Ji'ilisliıı u yuzden Nnsırıye, Ta beriye 

Eger bu pahalılık köylü ve' !erinde 19 kişinin öldOğUnO ewel mektebterl selin şiddetine dayana 1 tıncle tcsır }~apmışt_ır. Bu yıl fıo -Şarkierden hududu bu gün vo di~er bütün şimal merkezle 
ınüstrıhsil lehine bir kazanç lc· I ki gün telgraf haberi olarak yoz· mıyarıık yakılmıştır, Evlerden bir, dı~ rek_ollesı ıo~ bın kantar tah 1 den ilibaren kapatılmıştır. riyle telgraf ve telefon mu ha be m n edılmektedır releri kesilmiştir. Vaziyet her tu 
ınin fltmiu olsaydı bir dereceye mıştık. Şehrlmlze gelen malOmıı \'Oğıı da yıkılmak tehlikesi arzelti 

1 
· Dört günde 16 _bomba raftn gergindir. ... 

kadar kendimizi avutabilirdik,l<'a 1 ta göre ölOnleıden 16 sıoın cese ğioden bo~alttırılmıştır. [Erzincan ·! s hh \ Ye~a"le\'ı Kudüste sun dört ·gün ıçın ıı f d d 
( k l a ay a a a taziyet ger"in 

kat hükumet fedakArlığından is dl bulunmuştur. Diğer 3 cesedin dan Kızıllly heyeti Çimine sev e 1 de muhtelif ~erlerde lG bombn ı · ld b 

k 
d il ı aşmış o u~undan yeni müfre 

tifade edenler ve pahalılığa se· aranmasına devam olunmaktadır. dilmiş, jaSondorm.ak. .udmao anı e lJ. kt b. • t n atılmış bu bombaların tesiriyle zeler scvkedilmiştir. 
lıebiyet verenler mahsuller üze Kelerlç ve Kalalar l köylerinde 79 nu ı ıncı e - şa a ır 18 asyo 
riııde fuzuli mutavassıtıar diğer Madenlerimizin işletilmesi ic, in tetkikler kuruyor 
Bahalardıı dıt ihtikftra sapan matı 
dut eahıslardır. Çünkü istihsal z d • • • Ueak l3 (A A) Sıhhiye Vekl\ 

Onguldak havzasln a Ko• leli Ueaka ıo saat mesafede ve 
ve istilıUlk pazarları nrasındn Annz nahiyesinde bir sağlık is 

:.~~::.bir muvazene kurulma· mür istihsalatı artırllacak tasyonu kurmay1 kararlaştırmış 

tır, istasyonun kurulacağı yer 

rransız gazetelerine göre Ouçenin mat~u nutu~lan; 
Musolini tehlikeli bir ruh 

haleti ihdas ediyor 
Bunun bir çok sebepleri a· 

raeında en fazla göıe çarpan 

müstahsilden ınüstfıhlike kadar 

/ngiliz mühendislerinden bir grup tet
kiklerde bulunmak üzreZonguldağa gitti 

ve mıntakası tesbit edilmektedir Faşizm demokrasiyi mahlup etmeh için 
Japonya bir Avrupa hatta dünya harbine hazırdır 

arada mubayaacı, komisyoncu, 

toptancı, perakendeci gibi bir İstanbul 12 (Radyo) - Mal' artırmak iQln modern makiue te Tavassut teklifini 
OOk fuzuli mutavaBSıUardır. denler1mizio iuletilmesi iQintetk. i_k sisatı yap1lacaktır. A_laam. afih bi·z· k b l t • Bakınız; Mersinde istihsal a U e mıyor 
edileu sebze ve meyte Ankara· terde bulunmak üzere İngılız' yaluıı bananın vnzıyelı ve kteot Tokyo 13 (Radyo) Çin - Ja 

müt h S 1 Od n mu-rekkep mür istihsal şekli hakkında 
dıki milıltıhlikin eline ,aeQince1e e a sıs arı u pon ihlilAfında bir ecnebi tavas 
kadar tam sekiı elden ıeoiJor· bir heyet evelki gün lstan kiklerde bulunacağız, sutuna yer olup olmadığı hak 
nıuı. bula gelmietir. lnglllz mütehassıs Diter madenlere gelince, kındaki bir suale haı i~iye neza 

Refahı aiden eo kısa rol lar en beyanatla bulunmuelardır. bunlar içinde mütehassıs mühen reli na~na söz söylemeye selA 
nordlal kazanQlara dayanan u· -: Buraya gelen gurup mü disler geleceklerdir. Bu mühen hiyett~r ~bir zat bir seue ~v!e! 
cuzluk olu oldutuna öre bir hendıa ~e teknl!yenlerden m~ disler Türk mütehassıslarilo bir de hukumetQe beya~ı edıldıılı 

1 . . g . rekkeblır. Yarın Zonguldağa gı . . . veQhile ,Japouyanın kım olursa 
inal fizerıoden bu sekız elın ka· 1 derek maden havasını vo orada lıkte lazım gelen tedbırlerı yapa olsun üçüıır.ü dir devleti.n müda 
ıancı hesaba katılacak ve bütün ki tesisatı gözden geçireceğiz. cak ve madenlerin işlelilmeei iei halesini .k~bu otmeyece~ı cevabı 
itlerde böyle oldutu düeünüle· zonguldakta maden ıstihc::eh1tını ile meşgul olacaklardır. ııı terınıetır. 
Cek olursa iştira kudretinin ıırt Fransa 
hlaeına ratmen refah seviyesin· de bu günkü şekliyle koopera- f günkü şeklinden daha başka e · 

den uzakta kalııımızm en başlı liflerde pahalılıkla mücadelede saslara bnğhmmalıdır. ı H . • ı · • "'"·· ş· · b' 1 1 b- -k aınan ışga ını res-
aeV'fbi anlatılmıe olur. bir fiyat nazımlıılı yapamaz ım Balkı bu ted ır er e uyu 

Bu da gösteriyor ki devle· diye kadarki tecrübeler göster· karı fazla sürümde arayan bir ınen bildirdi 
tin büyük ehemmiyelle üzerinde di ki ferdiyetçi düşünüşlerin t'> ticaret zihniyetinin yerleşmesi Tokyo 13 (Radyo)Fransanın 
durduğu ucuzluk siyasetiniu uıu siri altında kooperatifleri geniş· ideal ticaretin ve ticaret ahUikı · Tokbo büyük elçisi lıu gün Ja 
~affak olması içın teekilfitlaoma· letemiyoruz. nın yaratılması da temin edil· pon hnriciyo nazırını ziyaret 
.ı. k l k f · ' h ı - ederek Hainan adalnrırım Fra11 
.,a ve o le U bır gayrete ı • Bunun için daha eümu lu miş olur. 
liyaQ vardır. Bu arada ilk akla bir tedbire ihtiyaç olduAu gibi j sn tarafından işgal edildiğini 
ıeıeo iıtihlAk kooperatifleri ise ıehirlerdeki fiyat kontrolü de bu Rıza A tila re:;men bildirmişıir, 

Paris 12 (AA: - Paris ga yı , ltalya Akdeııi~in Afrika çor 
zeteleri Musolinı'uiıı eon matbu çevelerini isliyor. Du .devletleri•\ 
nutuklarını tetkik etmekte ve bu siyaseti dahili ihlill\fhırıu bizi 
tetkik neliceslııde hissellikleri zayıllatmasını beklemek ve Frnn 
eodieeyi gizlememektedirler. sız - Jııgiliı cebhesiııde hasıl 

Ilauri Kirilis bu münasebet olabilecek yarıkları kollamaktan 
le Epok'da şunları yazıyor: <Mu 1 il..1arettir. Bu vaziyetin açıkca an 
solioinin bütün matbu nutukla laşılmuı, dahi ive haıici siyaset 
rı bir müddettenlıeri pek teb?ike sahasındaki ıvazifomiziu ne oldu 
li hir ruh haleti ihdas etmek isti ğunu bize gös\erme~e kafidir. 
dadım göstermektedir. Karanlık Flgaro gaze tesinde Dormes 
kuvvetlerin vücuda getirmek iste son, diyor ki: 
dikleri korkunc;; dünya ihtillitıttı Hıtrp caniyane fıni lıareket 
nı, her türlü şahsi ve milli me yeya müşterek bir düşüncesizlik 
suliyetin haricinde i:leolojık kıy neti<;csinde çıknhilir. Her an ya 
ıntH!erin çaı pışmasıııdon lıusule pılması imkfiııı olan Ani harekot 
gelmiş uir nevi tarılıi kadar \'6 lerP. karşı kuvvetli lrnlun olı ın ve 
kısmet mahiyetinde telAkki eı imkfııı ııisbeti daha büyük olan 
mek kolaydır. Fakat hayır. Biz düşüncesizliklere karşı da zekA 
üs\üııde ölçü@üz ihliraslur, istil~ vet gösterelim. 
emelleri, tahakküm v~ emperya Ob, şöyle yazıyor: 
tizıniu hülyaları uçnn girift m~n Faşist ihlilfıh 1789 ilıtilfıli 
faatlerden mürekkep lıir karşı nin tamim etti~i bir ideal olan 
ltk kar.eısıud a bulunuyoruz. Ju demokrasi ile mücadele ediyor. 
pooya Asyayı Almanya Avrupa Sonu lklnçld• 
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7 ababet aleminde yeni keşifler: 

Tıbta mucizeler 
yaratan toz 

Tababet yeni keşfile hastanın sinirinden 
kurtulduğu gibi hastalar en müşkül ame· 

liyatları bile sükunetle karşılıyorlar 
İlim, on fazla dikkat ve gibi. 

hılyrete değen bir bulmuş, bunu Uyanıyorsunuz ve soruyor 

muhtelif sahalardcı tatbik ve bir sunuz: 

Sıtma miicadele teşkilatınin 
bir yıllık faaliyeti 

1937 yılı içinde 2.440.466 vatandaş 
umumi muayene edildi 

Sayfa: 2 

1 rbilekler Şika· 
1 Şahsi olmamak şartile di e t 1 e-r-- 1 
I ~~~~erinlzi şiklyetlerinlzi Y __J 1 

ıg;;• bildiriniz. -~ 

Bele~iye ~a~çesinde f iyatlann fazlahğm~an şi~ayet ediliyor 
Dün aldığımız on altı imzalı Duyduğumuza göre bahçe· 

şu mektubu aynen olukadarların nin noksan olan tesisatınm mu· 
tetkikine sunuyoruz : kavela. mucibine~ bu. mevsim ba 

1 YENİ MERSİN GAZETESİ eında ıkmal edılmesı Ulz~m ge 
1 MÜDÜRLÜÖÜNE 1 len o da yapılmam1e bılhassa 

Ankara, 12 (Husust) - Seğ·I dııvll 13,021 ktşt de koruma leda, ll Ik d"I ki . "k:ı. 
1 

1500 kişiye su temin edecek fri· l , a ın ı e erı \'0 şı aye - .. d 1 • f ğ" h ld 

çoklarında da tecrübe sahasına 

koymuştur. Bu tozun ismi hatır 

dn tutulması biraz güç olmakla 
be· aber euduı: Skopokloraloz. 

- Ameliyat, ne zaman 

lacak'? .. 

lık ve sosval yudım bakımlığı vlsl görmUştOr. 1937 yılı içinde lerini aldkah katlara ulaştırmak Jll er a ınması ıcakp etlı ı ~b- e 
1937 yılında Ankarıt; Antalya, Ay sıtma mDcadele teşkilatımız hal· 1 • _ •• a mmamıe ve mu ave e mucı ın 

yapı dın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır k t ı k 8483 kllog- maksadıyla açtıA"ınız sulun bu ce konfür temsmlanmamışlır.lşte 
a meccan ° ara · tan okuyucularınız gibi bizi de b" · "k" · · b d"J x.· · 

Size ameliyat yapılmış oldu 
Q"uııu söyledikleri vakit, derin 

bir bayrei ve lereddüd içinde 
bulunuyorsunuz. f ztırabsız ge 
çen zamanlar çok defa üç, dört 

Eskişehir, fstaohul, Kayseri, Koce ram glnin da~ıtmışlır. 1938 yılının . . . .. . . - . . ızım e•. ayetl!1ll~. u ı 05lm!z 
.
5 

ki 1 ı sevındırdı. Neeredıhr umı~ıyle de bu şıkayetımızın nazarı dık 
il, Konya, Manisa, Samsun, Sf'y- ilk iki ayında 567 51 ş umum ar.ıaJ\>ıda imzası bulunan bızler k t 

1 
d 

b il" ti il T k d t • v 5 a e a ınması ır . 
an v aye er e ra ya 8 sı ma muayeneden geçlrılmtştlr. Bunlar de aslA şahsi olma7an eu eikil· iMZALAR ... 

Bu toz sayesinde tababet 
1eui mucizeler göstermietir. Ye 
ni ilAcııı laıbik edilmesi aoretile 
uzvi olmaktak zi1ade aaabt ke 
kemeliQin önüne geQirilmie, mah 
cup çocuk ve kimselerin mahco 
biyetini giderilmie, fevkalüde 
korkak kimselı;rin birer kahra 
mnu sayılacak kadar cesaret ik 
tisab eıtikleri kaydedilmiştir. fe 
bu kadarla kalmıyor· 

mucadelest yapılmıştır. 1937 yılı dan 663,400 kişi dalak muayenesı 11 yet ve dileA'imizi bildiriyoruz Yeni Mersin : Haber al 
içinde 2,440,466 vatand1tşımız u· 111532 klşl kan muayenesi, 49, şöyle ki : d A •• b h d d h l" 

gün sür'h1or. 
muml muayeneden eeçlrllmlştlr. ' ' Sizin tabirinizle Mersinin eu ı.ımıza ıore ~ Qe e u u ıre 

Bunlardan 583,433 kişi dalak 524 kişi safi tedavi gOrmDşlDr.' b it b l d t k ~ı ~alınması dün Vı141e& Makamın 
Şimdiye kadar 

. una ıcı ata ar a e e. ence 1 • • • 
200 ınaan muayenesi, 734 041 klşl kan mua lkl ay içinde halka 692 kilogram . t' hat . B 

1 
d" b h 

1 
ca menedılmıe te keyfıyet Bele 

· • ve ıa ıra 7erı e e 'Je a · • 
üzerinde bo tarzda 1ap1lmıe yesl gOrmDş, 7S5,099 klşl safi te- klnio tevzi edllmlşttr · çesidir te herkes buray~ gitme· d17eye yazılmıştır. 
olan tecrübelerin neticesi şunlar => Je hemen hemen mecburdur.Fa· Elehtriksiz sokak 
dır= B ug'"' day rekoltesi kat hükümetin ucuzluk siyaseti· 

1- Skopokloraloz, her tür ne, lstanbul ve daha bir çok Bir okuyucumuz yazıyor: 
lü üzüntü ve korkuyu kaldırı yerlerde gazino ve eglence yer· Civar sokaklarda elektrik 

yor. Son tahminlere göre bu yıl rekolte 2 mil lerinin mühim nisbe~te ucuzla-,me~cut olduğu halde Silifke cad 
Yıllardır kullandığı sigara 

dan vazgeçemiyenler, artık siga 
ra yüzü görmek bile istemdikle 

ri gibi alkolikler bir tek gram 
bile kullaumaktan yazgeçmişler 

dir" 

2- Du madde sayesinde his d hlmasının tam aksıne Mersin desınde 189 numarah sokak ge 
si iptal etmek için kullanılması yon 6 00 bin fon Ur Belediye bahçesinde bu sene fi· 'ı celeri iki sönük petrol lam basile 
lilzımgelen icadların miktarı had yatlar geçen seneden yüzde yir aydınlatılmaktadır. Bu yetim so 

di asaariye iniyor. Hassasiyet Son tesbit edilen rakamlara l lerine uzak mesafede bulunuyor mi beş fazladır: Bu 1etiemezmie 1 kak ta oturmak bbahtsızhlığına uğ 
e gibi son günlerde ayrıca 15 ku· rayan bizler aca a da a ne za 

tamamen kaldmlıyor. göre bu seneki buQday mahsu· · du. Demiryolu şebekesinin ge· 1 k d 
1 

• • 
1 

• • 
1 

Sinirlerinden muztarip bulu 
nanlar, nörastenik olanların ge 
ne bu ilaç sayesinde dünyanıc 

en şen ve mesud ada:-nı haline 

geldiği müşahede olunmuetur. 

1 rueta duhuliye alınmaya başlan· l mana a ar gece erı ev erımız e 
3- Arueliyatlan sonra görül lüoün miktarı 2 milyon 600 bin nielemesi de buğday istihsaliltı· mıştır. fenerle dönPceQiz '? ••• 

meti mutad olan rahatsızlıklar tondur, Bu miktar eimdiye ka· mn artmasına sebebiyet vermiş· _.;... ______________________ _ 

dan hiç birisi meydana gelmiyor dar Türkiyenin en faıla bu~day tir. . 1 ispanyadaki harp Vaziyeti 
4 _ Bundan başka, ameliya istihsal etti~i miktardır. Geçen Y~kın senelerda, Er~ınc~n 

tı yapacaklar, tam bir sükun ve sene, lıol buQ'day yetişen birse Erzuru~ ha~ıa_rı kda, _demıryo~~ Tayyareler genA bir İııgiJiz 
istirahat içinde çalışmak imkanı ne olarak kabul edilmiştir. Hal şebekemıze ıltıha edınce en u 

Bütün bu hallerde skopolo· 
ralozun teı:ıiri te kullanılış tarzı 

eudur: 

buluyorlar. Bu da ameliyallö bu ki geçen sene 2 mi17on 500 yük buğday mıntakalar _olan va p ll ru n u bomba ı· adı ı ar 
k k tarıyor . · · t"k Erzurumda da buA'day zerıyatı 

munffakiyeti pe ço ar · uin ton buğday retıştı.rmıe ı · nın daha ziyade arttığını göre 

)tuayyeıı bir tesire tdbi tu 
tutmak isliyen kimse bu iliiçlan 

tatbik olunu1or. lrncın tatbik 
edildiği !,imse ilAcın tesirile uyu 
yor. Bu esnada bu kimsenin ira 
desi. harici iradenin tesiri mutlu 

kı altındadır. 

Şurası da kayde değer ki, Bundan da anlaeılıyor kı, buğ· cegiz. Geçen soneki buğday ihra 
bu madde mutad istimal miktar day ihracatı seneden seneye catımız 8 milyon küsürdü. Hal. 
larında hiç bir zararlı tesir de artmaktadır. Bunun sebepleri şu buki bu sene buğdaylarımıza 
yapmıyor. suretle izah edilmektedir. kareı daha çok talepler vardır. 

Bu kadar m6him bir madd~ Sebeplerden biri, buğda7la· Almanya, İtdlya gibi kuraklık ge 
tl ·ın ı"stimal tarzının ve mahallerı · 1 d b" -k k · 

rımııın dış pıyasa ar a u1u I çiren memleketlerin memle etı· 
ni, en kısa zamanda pek genlş rağbet görmesidir. DiQer sebop mizden daha çok buğday alaca 
lemesi tllbiidir. Vaziyet te zaten de, şimdiye kadar az buğday 1 ğı bir tahmin olmaktan çıkmış 

Kendisine söylenecek her liörle olmuştur. eken yerlerde buğday zeriyatı 1 tır. Türkiye • Almanya arasında 
En kolay doğumlar artmaktadır. Bu gibi mıntakalar ki yeni ıicaret anlaşması müza söze, yapılacak her telkiııe mut 

lak suretle itaat etmek izurarın 
dadır 

Bu madde halen doğumlar buğdaylarını nakletmek için va kerelel'i bitmeden Alman firma 
da kullanılmak üzere tecrübE! d x. ı f d ı ~d 1 mıza 

Önümüde bir alkolik bulun 
sun ve bunun nlkoldan vazgeç 
mesi arzu olunsun, bu takdirde 

sıta bulamıyorlardı. Daha 05 ·'ı arı tara ın an o~ ay arı 
edilmiş \'O şayanı memnuniyet rusu lıu mıntakalar, pazar yer· talepler baetamıştir. 
nııticeler vermiştir. 

kendisine alkolün zararları kuv 
velli ifadelerle aoluldıktau sonra 
bir dahQ alkol kullamaması emir 

ve tenbih edilsin. 
Bütün işler, bu kadar basil. 

Fakat, tesir kat'i ve mutlak! 
llftcm en mühim tatbik ve is 

timal sahası eudur: 
Cerrahi ameliyadlar. 
Amoliratın, hatta pek hafıf 

bile olsa ne kadar üzücü oldu 
ğu mnlümdür. Hele sinirlercde 
amaliyat kelimesi bile pek kor 

Do~um esnasında vukua ge~ 
mesi mümkün ve muhtemel vazı 
yellerin anneleri ne kadar kor 
kutluğu ve elrafa oe derecede 

üzuntü verdiği malumdur. 
Halbuki bu yeni madde sa 

}'esinde do4umlar en basit ame 
llyelerden biri haline getirilmiş 

tir. . 
Kurtulması, kurtarılması 1m 

kAn ve ihtimalleri hi~ kalmıımıe 
öl3me yaklaşmış bir basta var, 
Ölmesi kısa l.ıir ıaman meselesi 
Böylelerine de mevzuu bahis toz 

tatbik edilmiş. f eto alınan netice 
ler, 

1 Ölmek üzere bulunan k m 

kunc tesir yapar. bundan dolayı 

dır ki, son zamanlarda korkutan 

operation keli!Desi yer~n~ fren 
sızca interven&1yon, JBDl Müda se eaer ümit varsa, ıstırap 7eri 
hale,, kelimesi kullanmaQa baelan ni ıükünete ve istirahate terke 

mıe, fakat kellme farkı, buııun di1or. Haaıa arlık f!1Üzla~ib ~e 
deltilel euJx.i ie ve hareketin r A'ildir. YO~ü~d~ memnunı1ke! tfa 

" b"tt b" 1 de eden bır ıstırahat ve sQ uoet 
6z0ntü ve korkusuna ı a ı a a 

t F kat mevcuddur. 
mamıe ve azallamamıe ır. a . Etrafındakilerin kaderlerini 
artık korkuya lüzum yok. Amalı 

bile anlamıror. Tam bir neşe 
yat masasına b1zzat ve güle aü içinde bu hayattan öteki hayata 
le gidebilirsiı iL. geçiyor. 

Yapılacak işe gelince: Skopokloraloz, tababetten 
Ameliyattan iki sattt kadar maada çocukların terbiyesinde 

evvel size bir şırınga yapılıyor, de bü)·ük bir rol oynamaA'a nam 
Bu şırıııga ekopokloraloz eırııı leltir. Diğer terbiye usulleriniıı 

dciz kaldığı hususlarda ve yer 
gasıdır. k k ıerde bu ilaç sayesinde çocuklar 

Madde anrnıza arıeıyor. . . . . A k 
Artık korkularla üzüntüden da en basıt bır ıştır. rh ço 

cuklarımıım yaramulığından, 
daha çok neşelisiniz. ıı·x.· J f 

Söylenecek bütün şeyleri do tf\nhelliA'indon, hasar ıMın en . ıı 
lan veya fllihı dersi sevmemesın 

yapmağn amade bulunursunuz. den şikayete hiç, hiç lüzum yok 
Uyumak llıeresiniz. Başınız tur. 

ağırlaşmıetır. Bununla beraber L ki 
~~~~~~~~r:r:ıı~~re temamen ce·ıap Ouçenin matuu nutu an 

Dahn sonra hiç bir eey hn - Birinciden artan-

tırİam ıyorsunuz. f Demokrasiyi mağlub etmek için 
Fakat ameliyat haneye doğ fdşizim, bir Avrupa hatta dünyn 

harbı ihdasına hazırdır. Demek ru yollnmrsınıı. 
Size hissinizi tamamen iptal rasiler her ŞElye ~a~men sulhu 

edecek ·ın t t "k 1 muhafaza etmek ıstıyorlarsa ha 
1 Q a t>ı o unuyor. . · dd-d 

A l
. rakete geQmelı, z!H ve ıere u 

me ıyat yapılıyor. ö l'd" . . . g stermemo ı ır. 
Hıç bır ıstırap yok. Amelı Popüler gazetesi yazıyor: 

)'attnu sonra kusma ihtiyacı da Musotiniııin idcolojist oldu 
yok. Susuzluk ihtifncı olmad1ğı 'ğuııa iıınıımıyoruz. ispanyada 

Kültür Bakanhöı 
Bu yıl 100 yatılı 

okul acacak 
I 

Ankara (Husucoi) - Küllür 
bakanhA'ı muhtelif vilayetlerde 
köy falı okulları için yaptırdıQ'ı 

tetkikleri ikmal ettirmietir. 
Alınan neticelere göre, vilA· 

7etlerde köy yatı okuluna fazla 
ihtiyaç görülmüş, büdçede ayrı 

lan tahsisalla yeniden muhtelif 
vilhetlerde 100 kadar yatılı köy 
okulu açılmasına karar VGrilmiş 

tir. Bu 100 yatı okulundan 15 i 
Isparta, 8 i lçel, 10 u da Çorum 

vllA7etierindedir. Diterleri 2-3 
ve 5 er okul olmak üzere muh · 
telif tilA7etlere taksim edilmiı 

tir. 

Mali~e Vekaletinin 
Pullar hakkında 

bir tamimi 
Sene basında tadat oluna 

cak kıymetli evrak ve pullar 
hakkında Maliye VekAleti alAka 
darlara eu tam imi göndermiş.ir: 

Pul ve kıymetli evrak tali· 
uıatnamesinin 12 iııci maddesi 
mucibince resmi daireler bey 
memurları nezdinde bulunan pül 
te kıymetli evrak mevcudunun 
her mali yılın birinci günü tA 
da t heyetleri tarafıod an sayılma 
sı lAzım eelmekte ve bu husus 
her sene batından ettel maliye 
vekllelince yapılan tebliQlerle le 
yid edilmekle olmasına eöre, 
herhangi tilAJel ve kaza merkez 
lerindeki tAdal heyetleri n.tıfuı Bu okullara alınacak talebe 

ye köy bilii dersi ve koyde ken müd(lr ve memurlarının ellerin 
dine yarıyacak b11giler öQ'retile· deki pul ve kıymetli evrakı say 
rek tam bir köylü olma evsafı mak üzere .ıelmedikleri tnkdir· 
kazandırılacaktır. · 1 de bo heyetlerin vali ve kayma 

k il • r d t proa kamlar tarafından eetirilerek sa Bu <ı u ar mu re a D • • k 
ramları, köy okulları müfredaı v_ımın yap~rılmnsı ıcap edece . 
programından mOlhem olarak Lır. 
vücuda getirilecektir. Teşviki sanayi 

Uşakta .. 
Muafiyetlerden ıstı-

Bir Nümune köyü fade edecekler 
kuruluyor Ankara (A,A) - lk\isat Ve 

Uşak ıs (A.A) Halkevinin kılletitıden : 
köycüler şubesi bir nümune kö Ecnebi memleketlerden ithal 
yü hazırlamaktadır, ~Köy teşkilA edilecek ipekli kumae tezgAhla 
tı tesLit edilmekledir, Bu köfde rından iki meki~e kadar olanla 

rın teşviki sanayi kanunu mua 
köy kanunu tam olarak tatbik fiyetlerinden istifade ettirilme 
edilecek ve Halkavi tatbikat için meleri ve fantazi kumae imali 
elemanlar tahsis edecektir, 

çiu jakarlariyle birlikte müba 
Akdenizde tevessü ederek l•ir yaa edilmek eartiyle, ikiden . zi 
hegemonya tesis etmek~e~ . ibn yade mekikli tezgilhların ıse 
ret olan pU\nlarının tatbıkını ko 5-7 -1938 tarihinden iıibaren 
laylaştıracak şekilde siyasi ve altı ny zarfında yakarıda mev 
abkeıi vaıiyati de~ieLirmektoıı zubaha muafiyetlerden istifade 
başka bir gaye ile hareket etmiş ettirilmeleri muvafık görülmüş 
tir. tür, 

Kastellon cephesinde çok şiddetli muha· 
rebeler devam ediyor 

Valansiya 13 (Radyo) - Va tamamile geri püAkürtulmüetür. 
lansiyanın son hava bombardı Harbe nıhayet vermek 
~anı esn~sında. ?ir k_aç bomba için sarfedilen gayretler 
lımanda uç lu~ılız _ y~k vaporu ( Birriz 13 (Radyo)- NeşrettiA'i 
nun arasına duşmuş ıse de v~ açık mektubta ispanyada iki tara 
porlara ısabet etmemiştir. Bunun fın uzlaşmasını tavsiye ettıgi icin 
la beraber York - Brook vapo Burğos hükümetince hainlikle it 
runda seyohat eden müşahid ham ebilen Marki dö Carvajal 
Heymans etrafa yayılan bomba matbuata beyanatta bulunarak ge 
pıırçalarile sol kolundan yaralan neral frankonun büroları tarafın 
m ıştır. Vapurlar hafif surette ha dan çıkarılan ğürültünün bir tercü 
sara uğramıştır. me hatasından ileri geldiğini zan 

Hükumetçilerin tebliği netmekte olduğunu söylemiştir, 
Barselona 13 ( Radyo ) _ Ma~ki bundan son~~ 936 senesi~ 

Müdafaa nezareti tarafından nee. de \spanyada dahıh harba manı 
redilen bir tebliA'de ezcümle eör ı' olmak icin garck Balcar adaları 
le denilmektedir: nın askeri kuman~a.nı general 

. goaeb gerekse kendısı tarafından 
Kastellon cebhesı Artana ve 

1
. sarfedilen gayri hatırlatmış ve de 

Sukrıss'ıo cenubunda &iddetıi mu ·şt"r kl . . . mı ı · 
harabeler cereyan etmektedır 1 •a n tavassut amanının geldi 
Bu m~ntak~daki .k~tvetl~rimtz ğine k:oi olduğu~ için 0 mektu 
Frankıstlerın tazyıkıne yuksek bu yazdım. Frankistlcr askerlik sa 
man?viyat_ıa mukabele etmekte hasında yeni ispanya devletinin 
ve şıddellı mukabil taarruzlarda muhtemel teşekkülünde siyasi pro 
bulunmaktadır. pağandaların büyük bir kısmını 

Şark c•ephesi: Dün sabah kabul ettirerek kadar kuvvetlidir 
Sori mıntakaaında Piedraa de ler, Hükümeıcilerin ise yeni devle 
Aolo Fuenle de la Seo'daki met te maırlub esirler gibi degil muva 
zilerimizde dileman altı kere la fakat etmiş vatandaşlar ribi gire 
arruz etmiese de ıtır zayiatla çe kadar rarantileri vardır, 

Japonya 
Olimpiyadları niçin 

kabul etmiyor 
Tokyo, 13 (Radyo) - Japon· 

yıs, 1940 senesinde Tokyo'da ter· 
tibl tasttvvur edHen olimpik oyun 
lardan vaz geçmeğl ve ollmplk 
oyuulısr komitesine bu oyunların 
tertibini bttşka memlekele havale 
etmeslol tavsiye etmeğl ciddi su 
rette derpiş e7lemektedlr. 

Jıtponyu 1944 seneı;i için nam 
zetliğlnl koyacaktır. Jllponyanın 
1940 senesinde Tokyo'da açıımıısı 
tekarrDr eden beynelmilel . sergi
den vaz geçtiği malumdur. Veril 
mesl kuvvetle muhtemel otım bu 
husustaki karar, olimpik oyunll\r 
hakkındaki karar Uzeriode de mO 
essir olacaktır. Bununla berttber 
bazı mahfiller bu kararın sonba· 
hara kftdar tehiri için hUktlmeti 
tazyik etmektedirler. ÇDnkU bu 
tarihte Çin'de kazanılması Omld 
edilen bir zufer olimpik oyunla· 
rıodan vaz geçllınesine mBnl ohı 

' Erzincan~aki sel f elit eti 
Birinciden artan 

vilayet erk rıoından mUrekkeb bir 
heyet de vaka mahalllne gitmiş· 
tir. Hayvan ve mal zlyanının tc& 
bitine devam olunmaktadır. Sel 
blltiln baaı bısbçe ve diğer ytirlerl 
tumamt'n harıtp etmiş ve her ta 
raf sellerin getirdiği taş ve kulll 
tarla dolmuştur. 

Perişan bir vaztyette olaD 
halka ve yaralılsra llk yardımlar 

civar köylerle mıhiye halliı ve 
mahalli bUkOmet tarafından yapıl 
mı~tır. 

Kızılay bin lira gönderdi 
Erzlncan'ın dört köynnde vu· 

kua gelen su baskınında zıırıır• 
uğrayan yurddaşlarımızın acil ibtl 
yaçlamıtt sarfedihnek Uzere Kızı· 
lay merkezi umunılslnden Eızio· 
can merkezine telgraf havalesi o· 
tarak şimdilik bin lira gönderli· 
miştlr. 

cak ve Japonyısnın kuvvet ve re 
fabinı gösterecek bir propaganda 
mahiyetini ıtlacaktır. 
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SAYF'A 3 YENi MERSiN 

Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
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~IERSiN 
Pi YASASI 

13 -7-.938 

14 Temnmz 19 38 

1 l 1 H 

Mut Asliye Huku~ ma~~emesinden; 
~ulun Navdalı köyiinden Saniye Durmazın 

'Ku. S. IKu.S. • · kö f ... M f -ı "1 f () • 
40 - 4-l= aynı y< en usla a og u l' usl~ a urmaz aley· Ottız altı l{tzın l{albini ve Kansı ~a~h imiş! Pamuklar 

parasını çaimış 
Kıevlant 

Gaı·bi Mncaristanda, Gi- Dağmalı 
yula hastanesinde Pi yer MaJör ! Kapı mala 

Kopenhagda güıelliğile du. Bu teklif ekseriya kızın iHmlnde zengin bir çifçi fed KKoza 

28 29 hine açtığı hoşHnma davasııım yapılmakta olan 
27 

5 to muhakemesinde ~nıiiddei ale)'hin l>erayı tic,ı ret 

ırma 

töbret kazanmış olan Jenıen varını yoğunu Jensene teslim ıstıraplarla . kıvrana kıvrana Kozacı p.,lağı 
li kaıa ha tici ne aitliği ve ikamrlgalu da mec. hul 

25 26 ..., 
adında bir caıband muğanni· etmesile neticeltniyordu. Hat. ifünUştUr. Bır gUn evvel bu a· Buğday. Çavdar 
si birkaç gün evvel Danimar-

1 
ti izdivaç teklifleri karşısın namın kümesindeki haı:ıta ho Sert anadol 

1'a ıabıtaıı tarafından tevkif da kalan kızların bir çoğu gü roılardan bir tanesini kesmiş Yumuşak 
edilmiştir. Su adam pek kısa '. zel Janese o kadar aşıktılar- ter ~c karı koca akşam yeme Yerli buğdayı 
bir zaman Zarfında 36 kiııo ki kendi biriktirdikleri para- ği nde kısmen yemişlerdi Ge- Çavdar 
kalbini ve müteakiben de pa ı' lı~ı ona ve-rmekle _kanaat et· ce her ikisi de midc•nrinde Anadol yu1af. 
ralarını çalmış olmak suçiyle mıyerek yızıbanesınde çalış- hafıf hir sancı hissederler. Ka ' Arpa 
müttehemdir. Jens~n daima tıkları patronlarının kasalar ı· d b h . b Anadol 
b. d d b"l" d ı ı d ı t l d ç·· k- ın « una ol'Ozun etı se ep ır met o a ı ın e ça ışmış • na a e uza ıyor ar J. un u . . . . y e-rli ılivre yeni M. 
tar. Bu metod tandan ibaretti: Jenaen yuva icurmak için faz oldu» dt•r erkek aksını ıddıa Nohut eicstl'a 
Jenıea evveli teairli bir tık la para lazım olduğunu ileri· eder. . . 

1 
Fasulye 

ve saadet prkıu okuyordu. ye ıllrllyordu. Danimarka za· Ertesı sabah .Pıyer karı Yulaf yerli 
Ondan ıonra bir müddet bek bıtası bu zavallı Aşık kızlara sına haksız olduğunu tamamiy Mercimek ıark 
liyordu, Bu müddet geçince kendilerini aldatan şarkılı le göstermek içia horozun ka· Sahlep 
kendisinin bir yuva kurmağa Don Juının evlenemiyeceğini \anını ya1mz başına yer, der Tatlı çoğen 
ne kadar hevesli olduğunu çünkü onun evli ve iki çocuk hal hastalanır ve hastaneye Balmumu 
anlatmağa başlıyordu. Barlar babası olduğunu bildirmiştir. ka1dırı1ır. 1 Cehri 
da geçen hayattan bıktığını Bakalım Jensen şarkı ıöyJiye- Mamamih Pjyer ölmez· Susam 

5 
5 
3,75 . 

4 

3,75 
3,25 
5 
5 
.tJ,SO 

6 

5 s,so 
t3S ı~o 
20 
70 
ıo 12 
16,50 16 

bul~n~uğundan iJanen te~liğat yapılmasına karar 
verılmış ve n.uhakeme de 7 -9 -938 çarşamlıa gü-
nü saat 9 Z?, bırakılmış olduğond~uı ıu ~ maileyhin 
muayyen guııde Muı Aslh·e hukuk mahkemesin· 
de isbalı viicut etrııe~i ak .. si takdirde gıJalnrıda 
duruşma yapıhıcağı ilan olunur. 

i L A N 
. 

Mersin Bele~iye Riyasatin~en 

anlabyo!du., Kendisini dinliyen rek ve ili.nı aşk ederek bu den evvel bir ha~ta . ~akıcıya i Yapağı 
kıza caııbeh ı6ıler sarfederek sefer hapıs cezasından kurlu· ı' karım haklıymış. , ıtırafında Siyah 
izdivaç teklifinde bulunuyor- labilecek mi? bulunmaktan geri kalmıştıl'. Şark 

Anadol 

36 
32 

Bir kifometre yüksekliğin~e I Çok inadcı bir eşek Aydın siyah 
52 

Yıkanmış yapak 72 

Belediye dairesinin ihtiyacı için on ton Sulfal 
~alomin ve faç tüp klor gazı açık eks ; hnıe sure .. 
lıle satın alınacaktır. ~Julıamnıen bedeli 32oO lira 
olan bu maddelere Hil Ş3rlname Mersin Su işleri 
miidü_rl~iğiırhfon parasız alma bilir. Eksiltmeye gır-
me" ıstı yenler bu bedelin yüzd~ 7 ,5 nisbetinde 

38 muvakkat teminat nıakbuzile 15-7-938 cuma gii-
35 nü saat 1 ô da !lersin Belediye dairesinde teşekkül 
53 edecek daimi encümene müracaat eylemeleri 
75 Httn olunur. 28·2-s-14 tef &IB 1 Kolombiyadan bildirildi. yerinden kımıldatamazlar • ·Güz yunu 70 

lngiliz GUy:nında biı· elekli· ğine göre inatçılıkta arkadaş Köylü ne yapacağını şaşmr. 
1 
Konya malı tiftik 110 l~O 

ı·ik fabrikasında çalışmakta 0 • lanna taş çıkartan bir eşek Eşeği ne ilPri ne de geri yü- Yozgat 
len iki mUhendis dOnyanın 1 

o civardaki bir köylünün ba- rütmeğe muvaffak olamayın· Keçi kılı 50 

en bUyOk şelalesini bulmuşlar şana b~li ~k~~ilmi~~ir. ~~ onu sokakta bırakm~m~k ı » .. dabağ 
dır. Ge~enlerdc Kayatör şe' :'.\ Koylunun bırı gnçen gO_n ıçın yoldan geçen köyluleran · .. P_ırınç~er 
lesi hakkında tetkikatta bulun Rcmagen at pazarından bır yardımile arabaya bindirmiş Bırıncı nevı mal 20 
mak Ozerc tayyareyle şobirdeu k_ır eş~k satın alır. P~ıar ye- kendisi arabanın önüne geçer : ikinci nevi mal 
ayrılan mühendisler bir arıza rınde ıken gayet munıs ve sa- ve bu suretle uzun kulaklı ha 1 Çay 285 
YllzUnden meçul bir ormana kin görünerı bu hayvana kü- mulesini .k~ydeki ıhırav kad~r 1 Kchve . 103 
inmek P,ıecburiyetinde kalmış ~ük. ar~b~sına koşarak akşam ç~kere~ ıçınde bulundug~ muş I Bade~, ç~kırdek 
!ardır. Yere iner inme-ı en az uzerı koyune avdet eder. eşek kal vazıyetten kurtarmaga mu ıçlerı 
1000 M. yUksaklikten a kan koca bir müddet şose üzerinde yü . vaffak olur. l Tatlı badem içi 
bir şelıl'c ile ~arşıleşmış'ardır rüdükten sonra birdenbire du- Acı ~ » 

Bu şeıt\le, tahminlerine göre rur. Ne dürtm~, ne dayak, ne Bir casusa aştk olanlnr Acı çekırdek 3:>,f>o 

21 

104 

N. ı · ' · d h k d t ti - 1 d Urfa Yağı ıyagera ş~ a cs ·n en em ço e a ı soz tr para e er, Kadınlara dair gazetelerde 
yüksek hemde daha geniştir. Eşeği yerinden kımıldatmak yapılan neşriyat, bu neşriyat fçe=l=~"=~;;.;;;..,;.;;..__:=7=0==-.;.._;; 
ÇilnkO Niyagaranın ir~ifeı 55 kabil olamaz. Yoldan gf'çen ne surotte yapılmış olursa -
genişliği ısoo metredıı· köylüler, bemşe•iletine y•rd.m oısun, be~fll· olan hasta Mersin Meyve ve Se~ze 

Bugllne koca r dünyanın edenk eşeği dürtmek ve sü ruhlu erkeklcı · tarafından dai- • 
en yllksek şel:"t lesi 150 metre rüklemek isterler. Fakat bir ma altlkııyta takip edilmiştir. PIY8S8SI 
irtifaınde olan Kulennm şc!a'e heykel gibi yerinde dimdik du Bu alakanın hakiki bir 13 Temmuz 938 
siydi. ran uzun kulaklıyı onlar da vakıfl olduğunu şimdi anlata Kuruş 

cağımız vakn da ispat edebi-

lir. 
'l,rı Domates 
2 BUber 

Bir hafta evvel Londrada Hissikablelvuku 
2 Ayş~ fasulye 

Geçen gun Macariıtarıın ·esas Dzcrinde kolayca anlaş· Silviya Bradşov isminde ~'4 5 Barbonya 
en tanınmış operatörO sayılan m1şlar ve bir fiat karerhıştır- yaşında bir kız, ecnebi bir yok Yer çalı 
Doktor Nömanın muayeneha· mışlardır. devlet hes.~bına ~asusluk yap yok Sarı fasulya 

. . Hırsı;1, doktorun kabinesin mak suçu~,ılu p)ıs larafından 5 Kabak 
nesine Macar polısı tarafından yakalanmıştır Bu vaka O"!lze 

den çıkmış Vl' o gUn akşam ' · 6 " 1 Hıyar adedi 
sıkı sıkıya aranmakta olan i b" ltclerde yazıldıktan sonra Silvi · 

. . Uzer ır tramvay kazası nc'i h . h d d f 1·10 Erik 
bir hırHız girmiş ve hıçbır mu ya apıs ane e yaz en azla 4 7 Üzüm beyaz 

k 
. cesiode ölmOşlUr. aşk mektubu almıştır. 

addımc yapmadan: 5-5,5 Üzlim siyah 

- Doktor, parayı ihtiya Vapur giJ.verteai Patatea tarlaaı oldu ~ Patlıc'n 
cım var ... Öldükten sonra ce· S Sarmısak 
sedimi sntınalmak için bana ispanya bandrasına taşı' vır lakınnrak. «Şayet fogiliı .-------------:. 
kaç para vorirsiniı? yan Bartolo vapuru bir sem~- hOktlmeti bizi serbes bırak- M Ürettip 

den fazla bir zamendanbcri makta biraz daha gecikecek 
Demiştir. Ma nçester limanında yatmak olursa gUvnrtede zeytin ağaç İStİyüfllZ 
Doktor bu pazarlığa ya tadır. ÇünkU fngiliz hükOme· ları ve Uzüm kütükleri yetiş 

naşmak is.tememiş ve: ti bu vapurun Fıanko tarsfı- tireceğim. O zaman Mençes· Matbaamızda gazete ve 
- Sız ancak otuz yaşın- na mı. yoksa hUkUmetçila11 tt r limanı memurlarına zeytin cehe] işlerinde çalışmak üz. 

da görOnUyorsunuz ben 76 ya mi aid Olduğunu bir tUrlU yağında kızarmış patetesle kır re iki mürettibe ihtiyacı. 
vındayım. Bu hesaba glSre ce kararlaştıramamaktadır. Bu mııı ıaraptan mürekkep bir nnz vardır. Çahşmık arzu 
8?dinizi teşrih etmek b~n~ na kırarsızlıktan dolayı evveli ziyafet çekçceğimf>+ diyor. edenlerin müdllriyete mü · 
aıp olmıyacaktır, demıştır. isyan eden tayfası artık son -~ ..,. ~ - racaatları. 

Bunnn Uzerine hırsız tek aylar zarfında içinde bu1un- Avrupamn en eski kaym 
lifini değiştirmiştir. dukları vnzizete boyun eğme)'C .; 

-Kimin daha evvel öle· mecbur olduklarını nnlıyarak 8U8CI 
ceği tayin edilemez. Faka t s iz susmuşlardır. Fakat boş .d~r ltalyada Trand civarında Me
da meçul Ozerine tsahhUde maktan çok sı~ıldıkta:•. ıçın zo'wrorıa köyünde oduncular 
girişmemekle haklısınız. Sanı koca vapuru~ gilv~rlesını bah 35 metre yüksekli ğinde ve 
ı ım ki yeni teklifimi kal'ul c:ye. kaltetmışferdır. GU~erte nısıf kutrn ~ m~tre olan ko· 

et kt h 
~ . k· yı bır kaç karış kalıol ı gında caman bır kayın 21 rracı k esmiş me e ma zur gurmıyece . . . .. k ı:ı 

. . . ıyı toprakla örttu ten sonra ı erdir Bu ag"' aç 25 motı e mi· 
eı nız: şayet ben sızden ev ve• . ı h · · ;ı. 1 • d' . . . üzerındc patates ve A ana k~1bı yakılııcak odun vermış· 
u Ursem Cfee ımın mukabılı . . - l d . · . yetıştırmPgd başlamış ar ır. tir. Mütchassulorın sözlcrme 
~~an parayı metr~s~~e verme Gemiyi ziyaret edenler gUver göre bu ağaç en yaşlı kayın 
&::"• kabul eder mısınız? tenin bu haline güldilklOJ'İ za ağacıdır, ve bin senelikten 

Doktor ve hırsız bu yeni 1 man kaptan müstehzi bir ta· aşağı değildir. 

YENi MERSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ı Türkiye Hariç 

Şerait için için 

Senet ik 1200 Kr , 2000 1\.
1 

Altıaylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık ıoo Yoktur. 

Resmi ilinatın satırı 10 
Kuruştur. 

' Kiralık daireler 
Üç odılı iki daire tam konforu ve yeni belediye suyu 

ile yakında hazırlanacaktır. 

Yoğurt pazarı civarında olan bu daireleri kiralamak 
isti yenlerin şimdiden B. Doktor A. Ya kup Aslana mürit. 
caatları. 2-ıo 

Satıhk Ev 
Mersinde. Ma lımudi ~· e mahaJlesinde K iiciik lla

ıı~a m c i vtJrında 151 rıurnarHlı sokakta J 5· numa -
ralı ev saLalı~tır Burası i92 metre murabbarncla 
dört oda bir mutlrnlıları ibarettir Evin balıc.,si su 
tulumbası ve çc · şnıesi , tıleklrik tesisatı vartfır ' 

Almak isttıyerıleriu Yeni )tersin idare memu
runa müraca&ları 

Zayi mühür 
.Nam!ma yaptırmış olduğum şdlısi mliJırtinıii 

zaf)'J ellım. Mezl tir mühürle tüccardan bay Mus
la a Bulam'a ve bay ~luslafa Yüksde borcum var 
dır. Başkaca kimseye borcum yoktur. Yenisini 
yaptıracağımdarı ka) boları miihrümün hükmü ol
madığmı ifan ederim. 

Tarsusun Cami cedit mah•llesinden 
Semerci oğullarından İbrahim Dikmen 

Zayi mühür 
Namıma yaptıruuş olduğum şahsi mührümü 

zayi euim. mflzkur mühürle biç kimseye borcum 
yoktur. Ytınisini yaplıra~ağımdan eskisinin hük-
mü olmadığım ilan ederim. 

Tarsusun Cami cedit mahallesinden 
Semerci oğullarından lbrahimin eşi 

Nadire Dikmen 

DOKTOR. OPR..A.TÖR.. 

SAJ1,A BORBOR 
hastalarını her giJn 1 Selen sonra 

kabul, muayene ve tedavi eder. 
ADRES: Camiıerif mahallesi 

sabık Müftü evi yanında 

l""°"~~~~';;-;-~;,_M000o0000~~, 

ı Mazhar Cemil Esen ~ 
Sinir hastalıkları mütehassısı ~ 

Adana Reşat bey mahallesi ordu evi 1 
civarı Savatlı Bay Halil evi 

m~: !22~~~0-i?!ooo~~oo~oooo2!8~0000~~00~U1.~0000~800~00~00~00!2200002i8~00!22oooc~ 

' 



SAYFA 4 
:!I MtiHE! + • ! Altın rüya !Bj 

!Si Kolonya ve Esanslart 1 
~ ·Yaz oel~i, her zaman size lazım olan ~olonyalan-~ 

inızı ALTIN RÜYA Kolonyaları satısevin~en temin e~iniz~ 
!'\/(o/onyalarımız en güzel, temiz esansi : 
i:i lordan yapılır, derecesi kuvvetlidir. = 

Fi y a l I a r ı rn ı z h t> I' k i s t> ~- t• t• I H~ ri 1 i ti i r. Es a n s il 
.. )arımız ise lt>minatlıdır. .. ,. 

Toplara satış ynpılır. S i pari~ kabul etlilir. 

Lütfen bir defa tecrübe ediniz. 
Mersin Uray caddesi No. 2 il 

1tlt!- ,.!l;st-~IBBU~~~;s(~: :~ii ~-!lltilBW. re• ==::aıc::::a11C~>rwseaa--==: e::=aE~3E~ 

nı Remington 
nı Her Dairede 

• 

Her ticaretlıanede 
Her Yerde 

YENl MKRSI.~ 

----------~-------------------------' TER~IOS 1 
Sıcaktan bunalınaınak icin 

a 

Bir (termos) a :>ahiµ olmak 14zımdır, Bu sme termos/arın Alt 
uıinium, kmlmaz cam, btş de/a kuvvetli kml:ııaz cam ve çelik 
cinsleri ile ttrty-4J!ı, dondurma ve ytmtlcleri uzun müddet olduJ!u 
/i/Ji muhafaza eden yeni modelltrinıiz eetdi. 

Saat ve Gözlük çeşitleri 
Ntlur, Ar/on ve diJ!tr tanınmış lsviçre mamu1"tı up, kol, ma 

sa ~·e duvar satıtlerimizi bilhassa tavsiye tdtrlz, Ztiss ve her ne 
Vİ 11unvol11, rtnk/i Vt şoförlerin kullandt/l ~IJzlük/trimizl elJrÜp 
fivatlarmı öJ!rtnmedtn gözlük a/maııınız, Son model züneş vı toz 
gözlükleri dt gtldi · 

RİZE T AKI~LAR.I 
15 gün sonra yeni modelltr geltctktir, her J'trden ucuz, sa/ 

lam vt zarif olup: (Rize) dt huiusi surette ihzar olunmuştur, Is 
tan/Jul da yap/anlara her suretle faiktir, şimdiden sipariş kabul 
ol unnr, f iytJtla r ı çok ucuzdur 

Sedad Sahir Seymen 
Uray caddesi No. 41-Mersin 

ş~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ ORNEk KEBAP EVi ?J 
~ Ahmed Kayaselçuk ~ 
r~ KURUŞ Kl<~BAPLAR KURUŞ KEBAPLAR r~ 
~~~~ L5 :~rl~~o kebabı koyun 1 ~2"00 Yumurtalı salçalı ke. ~ 

ı 
Kirazlı kebbp 

25 Yoğurtlu kebbp sade i 20 K~me kebabı 
\ıı~ yeğ başlama et suylle I · 20 Patatisli kebap ~l 
1 ~ 15 Kuş başı kebap 1 20 Baharlı kebap ~) 
dı J 20 Domalisll kebap 1 ı '> Sade maydanozlu ke. ı ~ 
r~ 20 PatlıcİİÖli Urfa uırnlQ . 2~ Yağh hamurlu et tep ~~ 

\ 

-- -----
14 Temmu7. 1938 

Portakal ağaçf anmn sı~~atı nasll temin e~ilir? 

VOLK ile, çünkü: 
ı - Porta kullara Anz olan haşt!rrı t ve Jıasla 

lı~larla en lolay ve pratik Şflkild~ nıiicadrle 
eım~k aıu~ak VOLK He kabilclir. 
Volk ılAcrna )' artlmıcı lıir madde karışlı 

nlmasrna lüzum ~·okıur. 
• volk Mevcut ilaçliirdan t'll ~IHUİ)'t>llisidir. 
volk Re uıi miiPSStıSt~ler t.ı r«.ifrntla H iter 

ilaca tercihan tJloik ve tavsiy~ tHJilmektedir 
volk Ve Volkuu kullanılmusına yarayan 

Piiskiirgtıçler her zaman bahçrcilerin ~mir
ler-i ue a ruade bıılu nd uru I ma L talhr. 
volk ile ilfıçlanıa işleri eu ehv~n şarılar· 

la ıicar~tha 11t>miz tarafından deruhte edil
ıuek tedir. 

Mersin: Azak zade Han No. 20 

VI KTO R BOTROS 

1 

JNmtmllllfmlmlllltmtmımlmmlRlJ'$ 

1 ~ 20 Sulu kebap Adaua • 1 side 
• gı l 20 Sarımsaklı Antep ke. 20 Çiğ köfte ~ 

1 r~ 20 KUJbastı ı I 5 Salata, Cacık, Turşu ~~ 

l l'tlazot yakan yeni 1 1 Mutfak ocakları 1 1HEIDENIA1 
1 ~~ ~akarya lokantası karşısında 37 l'ıo. ~ 

O . R [ M 1 H G J O H L' f ~~ ORN EK KEBABEVI VIı~ Lokantasında ~~ 
Dünyanın en iktisatlı ocaklarıdır. ~ 

Simi . Y8ZI m8ıln8 8rl rJ Yukarıda yazılı kebaplar ile daha birçok yazıl- ~~ 
ve Şeritleri ~ullamhyor ( lg_ mıyan kebaplar sırf koyun etile yapılır ve muhtrlif ııl Dumansız 

I Sessiz 

Borusuz 1 
Kolusuz I 

~ l YEMEKLER bulunur, r J 
.. Sizde bir REMiNG TON almalı-~ ~~ Sayın miişlerilerimizi !.uemrıun etnwk için ~~ 

aınız. Sallş yeri ~~ ~' HJHlan bu taulıhiillen Oro~k keharcısı Ah (J 
~ - ,...,.. ~::ı iiyam •Rıkard~ flJ nıet çekiıııııf.'z. llİR TECHÜllE KıiFmm ~~ 
~~fi!~~~~~~~!:!!!~g~~~~~=~~~~~~~==t'~~~~,~,-~~:tı\!:~~~'d\::~~:~~~::::~~:::::~~-:~~m~~~~~i!fi'!!fl~ 

Saym Mersinlilerin 
Nazarı dikkatine il Mavi ale\', hiiyük kiiçiik bir att·ş vermrk. ~ 

Sıcaklar baıladı, kışın üzre derhal ayar edilt>bilir. 111 
yiyectğiniz yağ ve peynirle- t= 
rinizle bunlara benzer da 7 dakikada bir teneke su kaynatan := 
maddelerinizi Soğuk hava ocaklarımızın aaatte 1 kuruş =ı

1 deposuna vererek muha-
. faza ettiriniz, masrafı vardır 

Adres: Sıllm Şemsi Satı~ yer·ı· Hikmet Erman - Posta Kutusu No 71 i 
ltb•t•ran ıt= 'I , Mersin Ziya · Paşa civara No 8 9 -15~ 

Soiuk hava deposu il mll 
18

_ 30 W:liBRfl .. illl:mRllURliillllltmflDRUtı. 

.~~•nM8aaiih1111nn1111•1111am1111•11m••*•~ * ~ °" SIHHATİNİZİ KOR.UYUNUZ! * 
: - l''J ASIL :ı.v.t: I : 

~ KAY ADELEN i 1 SULARINI IÇMEkLE 
1 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekiletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş: Bf'rrak Kaleviyet; "loo snı3 suya sar·fulunan N. ıo 

mikdarı,, 0.2 sm3. 
n~rak : Rt>nksiz Mecmu sertlik derecesi "Fransız,, 1.5 

I • 
Koku ; Kok us uz Uzvi maddeler için sarfoluna n mü velli-

dülhumuıa litrede o.4o rugr. 

IHTİVARLIK 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 

Hazırhkh Davranınr 

Sülfat "SO 4,, litred~ o.ooa3 gr 1 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4. 
Nitrat ''No 3,, ,, 0.0040 • 

Tadı ; LAıir 
Teamül; Mutedil 

Nitrat "No 2,, ) ok ! 

1 Amonyak ''Nll3,, Yok • 
F~nnin eu son usullerine riayet ederek laynadığı yeriuden itiba- D 

ren islasyorıa kadar içi kalaylı kAlvanizli borularla içi mernıer döşeli &; ! 

• bellurhavuzlara dökülmektedir. Oradan d!l bütiın Fiziki ve kimye\'İ ı 1 evsafı~ı .muhafa\zda edesre
1
k
1 

ve 1ı~içkbir 1 s_urftle ~ı. dtığ~·~~d8~n11ı~usust kim ... lı:I a ycıgerımıze ve /. ana .. ı ı ıal .a an ıgrnm tayın eltı~ı ı ı ııye memn· 
• nı huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY ADELHN suyu ile 
: yık~ndıktan sonra doldurulmakta ve ağızları Sıhhat memuru lara(m- : 
,,_ dan miihlirlenerek ŞPhrimize gelmektedir. * 
~ * 
*•~•IUlftBllll .. ftC••••• .... •a•••• .... •••*•• 
Merain: Yeni Me11in BHımeviade Baıılmııtır 
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