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Çekoslovak meselesi Avrupanın 
gene gtlnfin mese~esi haline geldi, 
Hitler Londraya bir muhbra verdi, 

- -- - - -
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Mançuko müzakereleri neticesi~ kaldı 
Topraksız köylüye toprak 

Devlete intikal eden arazi ve çiflikler 
köylüye tevzi edilecek 

Vekiller heyeti talimatnameyi tesbit etti. Arazi bizzat 
ziraatla meşgul olan topraksiz köylüye verilecek 

Sey~2n nehri kıyılann~a 
Seylana 
Karşı 

--...---
yeni den tertibat 

alınması kararlaştı 
Ankara 22 (Hususi) Nafıa 

Vaziyet gergin 
Japonlar Çindeki bir fırkayı 

Mançukoya gönderdi 
Sovyetler Villadovoı.tok istikametine 

külliyetli asker sevkediyor 
VekAleti geçen kış zarfında ya· Tokyo !2 (Radyo) Royter· 

Muhtelif kanun ve muahede· Bağ, bahçe, tandıklık, fıstıklık dekar ilAve edilecektir. pılmıe olan tesisata rağmen sey den: iyi haber alan membalar· 
göre Japonlar birar evvel Man 
çukodan Çin harbi hattına çek
tikleri bir fırkayı acele olarak 
tekrar Mançukoya setkotmişler· 
dir. 

lerle d~vlete intikal etmiş olan gibi yerlerin mllzayede ile satıl· Muhtaç çiftçilere arazi tc. vzii lap tehlikesi gösteren ve Adana dan öğrenildiğine göre Sovye\ 
veya lllrk mllbadlllerln hıllhkuk· ması ll\zım ı,hııeceğlnden bu nevi için mahallin en büyük mülkiye yı tehdit eden Seyhan nehrinin hükumeti Çangufong'de statüko 
ları bakiyelerine karşılık tutulmuş arazi tevzie dısbil edilmlyecektir. memuruna müracaat edilecek, en kıyılarında yeniden terli bat a· nun iadesine mütemayil olmadı· 
bulunan, metrOk arazi ve çiftlik- Yalnız mevcut toprakları balkın büyük mülkiye ınomuru bu mü ' lınmasına karar verilmiştir. Bu ğındı\n Sovyet ve Japon kuman 
lerden lçJnde v~ civarında topra- ihtiyacını karşılaynmayıtn ve es::ı racaat üzerinde mahalli maliye hususta hazırlanan projeye göre danlarl arasında yapılmakta o 
ta muhl8ç ziraat erbabına dağı· sen geoim vasıtaları fındık balı· v.e tapu daire~eri~e idare heye nehrin sol sahil!nde ~evvelce ya· lan müzakereler hiç biı· ne&ice 
tılacak olanlu Bakanlar heyetin çoleri olan Trabzon, Giresun ve tınd~n seçeceğ~ bırer zat ve var pılmıe olan sulama kanalı seyla vermemietir. 

Japon gazeteleri bütün tek· 
ziplere rağmen Sotyetler Viladi· 
vostok istikametine külliyetli as 

ker sevketmektedir. Viladivostok 
tahkimatı takviye edildiği gibi ce tesblt edilen erazi tevzn tali- Ordu'da rumlardan metruk fın- sa Zıraal müdur yeya memuru ba meydan vermiyecek ve fazla Siyasi müeahitler vaziyete 

ile köy ihtiyar heyeti bu esaslar k b b' · " 
matnameslne gOre tevzi edilecek· dıklıklarıu ve keza arnzisi dar h·ı· .. 1A 1 suların tamamını .alacak eekilde ço ed ın bır gozle bakmakta Mançuri hududunda da dehootli da ı ıııde tevzıı ıızım ge en ara 
Ur. Bu talimatname esaslarına gö olup zeytincilikle iştigal eden . . . . . . orta ve aı:ıa uzatılacaktır. llu suretle ayni dırlar. Gene alınan malilmata . talışidat yapılmaktadır. 

zıyı ve urazmm ıyı, w' 
re tevziat, tevzi edilecek arazinin halkrn bulundu~u yerlerdeki k k 

ğı olaıasına göre her de ar ıy 
bulunduğu köy veya kttsabsda rumlardnn kalan zeytinlikler de metini ve tevzi nisbetini birlikte 

zamanda ovanın sulanması iein· 
de dnha genie bir saha fayda· 
landırılmıe (olacaktır. 

Hin~istan meselesi İngiltereyi en~işeye ~üşürüyor 

Gandi sahnede 
yerleşmiş olanlar tercih edilmek tevzi edilebilecektir. tesbit edecekler ve kendilerine 
ş11rtlyle biç arıızlsl olmıyan veya Teni ed.ildiği takdirde. f~n arazi edinecek kimselerin hane 

. dık bahçelerınden to zeytınlık 
tasurruflarıudakl arazı miktara 1 d 'k" üf 1 b" .1 itiuarile isimlerini ve verilmesi 

Yapılacak Jeni tesisat için 
G00,000 Jira sarfedileuektir. 

er en ı ı n us u ır aı eye en 
184 dekardan az bulunan ve bl~- az 6 dekor ve en çok 15 dekar tazım ..celen dekar mıktarıoı gös 
zat zlraatle meşgul olno çiftçi aı verilecektir. ikiden fazla beher terir iki nüsha cetvel hazırlıya 

Diğer taraftan Bergama ova 
sını tehdit eden Bakırçayı da 
sulama programının bu sene 
tatbik edilecek kısmına ilheten 
ıslah edilec:ekıir. Bakırçay ovası 

ve nehir ıslahatı iQin yapılacak 

yeni ve büyük tesisata bir bu· 
ouk milyon lira harcanacak ve 
tesiırnt bu sene zarfında ikmal 
edilecektir. 

Sonu ikincide lelerlnde yapılacaktır. nufus için lrn miktarlara ikişer 
Köyde veya kesobadtt mil ~.:.:.:...:...:..::...--~-----p--,---~---

Bugünkü itaatsizliğin başı
na gene Gandi geçti klm ve zıraaue men meşgul olup ingiliz hüküm~arlannm ziyareti ve ans matuuatı 

bakkallık, mekknreclllk ve salro 

Rlbl lşUgalleri de olanlar tevzi· Elize sarayında söylenen nu-
den yarı nlsbette lstitade edecek Mahatma Hin~istan umumi valisine fe~erasyon usulüne 

~atiyen mu~alif ol~uğunu ~il~irmiş lerdl~ımat ve tlcnretle iştigal ve tuklar tebarüz ediyor 
bu yQzden laşelerlot temin etmek 

1 
"/ • • k lh l · 

te olan bağ, bahçe ve tarla sahlb ngılız kralının nut u su gaye erın-
1 .1 h 1. L .1 İngiliz<' cSanday Ekspres11 ta göre, bu günkü Hindistan 
ıspanyaua ava uomuarul· gazetesinin yazdııt"ıııa •göre Hin citaalsizli~i:ıı nin başında gene 

lerı bilvasıta ılraatıe meşgul olsa deki şariketin bir ifadesidir,, 
lar bile oolura bu talimatnameye manlarlnJBD distan meselesi lngılteroyi gene Gandi bulunmaktadır . Oandi 

U endişeye düeürmeye başlamıştır Hindistanın yeni kanunu esasi· 
eore arazi verUmıyecektlr. 

'f evzlat1 mevcut araılnln ge
nlşllQloe ve kıymetine gOre evve. 
ıa biç arazisi olmıyan, ikinci dere· 
cede 45 dekardan noksan arazlsl 
olan çıttçllere, UçilncU derecede 
45 dekardan fazla yert bulunan 
ziraat erbabına, vaziyet ve ihtt 
yaçları gözctılerek yapılacaktır. 

Tevzi nisbetl esas itibariyle 
bir yerde tevıl olunacak araıl ne 
mobtaç ~lttçllerln adedine veya 
lbUyaçlanna göre tayin edilecek 
ve arazinin sulak ve kıraç gibi 
fukh olması ballode iyi, orta ve 
Bfağı olmak ozere oçe 11yrılacak 

ve aralarında bir olsbet lıulıınma 

Paris, 21 a. a. - Muhtelif 
temayüllere sahip bütün gazete 
ler, lngiltere kral ve kraliçesinin 
ziyaret ve kalıulüne sayfalar 
tahsis etmiıtlerdlr. GaT.eteler, afiş 
hurufatiyle yapmış oldukları 

başlıklarda Paris'in altıncı Jorj 
ile kraliçe ElizabeL'e yapmış ol· 
duğu muntnzam ve co~kun ka· 
bul resmini tebarüz ettirmekle 
dırlar. Di~er taraftan gazeteler, 
reisicumhurun ve kralın Elize 
sarayında söylemie oldukları nu 
tukların ehemmiyet te şümulün 

den balısemekte ve B. Blum'un 
Popular gazetesinde dediQ'i gibi 
•Fransa - lngiltere anlaomaqı 

meyi istihdaf eylemektedir. · ... ' Hindistanda baegösteren ye sindeki müdafaa harici işler ve 
Lö Jurnal diyor ki: Kim mesu 1 ni hAdiseler üzerine umumi Vali maliye bahislerine eidde\le itiraz 
Elize aı1rayıodn irat edilmiş Lord Linhitgov ve on bir vila· etmektedir. Bu gibi hükümler 

olan nutukların sürprizler :tevlit Loııdra, 22 (Rddyo) - Avam yelin valilerinden dördü Londra değiştirilmizRe bütün Hindfsta· 
etmesine imklln yoktu, bu nutuk kamarasıııde, işçi partisi mebus· ya gitmielerdir, hükumetle vazi · nıo grev ililn etmesinden korku 
tarda tarif edilmiş olan siya8et ları hükümettou istizabta bulu· yeti görüşeceklerdir. luyor. 
daima cihana aoıktan açığa ilan narak İspanya hava bombardı • Gazetelerin verdiA"i maluma Sonu ikincide-
edilmie bulunan ~bir siyasettir. manları ııeticoeiııdo iııgilizlerirıin l . . . 
Bu nutukların alfika uyandıran ölümloriııden İngiliz mallarıoın Spanyadakı harp Vaztyetı 
ciheti, iki milletin tesanüdü esas ziyaıııdan halya'ııın mesul tutul 
larıuı, Diğer taraftan iki milletin maeının muvafık olup olmıyaca 'Frankistler bir haftada 5 bin 
iebirliğinin cihanda sulh ve sa· Q'ıuı sormuelardır. 
lftha esaslı surette yapmak iste· Har.iciye müstee~rı lıu s~a· esir aldilar 

.b. d t b"t ·1 ç·ın kullanıl le menfı cevap vermıe ve demıe· 
dı6ı yar ımı es l . . 

mıe olan formüllerin iy~ .intihap 1 tlr k~: B- -k n 't h•kA· Tayyareler iki filo halinde Valansiyayı 
edilmiş olmasıdır. Her ıkı nokta - uyu, .rı anya. .~ _u b b J . . . J .. 
da da ifa edilecek vazife hakkın meti, İspanya ctakı ecoelıı gonul· I om ar ıman ettı. Bır ası tayyare auştü 

sı ııııım gelecektir. Bu takdirde esas itibariyle sulfılyanedir,, söz 
mesela otuz dekar iyi toprak, 45 !erini ildve eylemektedir. Bu an 

da katiyen tereddüt yoktur. lülerini lspanya'da dahili harp 
B. Blum diyor kı: orduları mensubu olarak tanır. Valansiya 22 (Radyo) Havas 
Gündelik mesaide katiyen Binaenaleyh lmuhariplerinin ha· tan : Bu sabah asi ta7yareler 

isıirahat fasılası olamaz. Beyne!· raketlerinden yeg!\ne mesut olan\ iki filo halinde şehir üzerinde 
milel kanuna hürmet çerçe90Sİ lspanya'da dahili harp yapan çok seri uçuelar yaparak hava 

şiddetli mukavemetine rağmen 

mütemerkiz hareketlerle Sagond 
üzerine ilerlemektedirler. Cephe 
terde muharebe bütün &iddttile 
devam ediyor. Son bir hafta 
içinde Frankistlerin aldığı esir
ler 5000 i bulmuştur. Hükiimot
çiler · şiddetli fakat intizamsız 
bir muharelıo yapıyor. iki tara. 
fın do 7.n)'iatı çok nğırdır. 

dekftr orta ve 60 dekar toprağa 

bedel addedllecektlr. 
Arazisi mosalt olun yerlerde 

2 nnrualu bir elleye iyi topraklar 
d•D en az 30 dekar, en çok 45 
dekar; orta topraklardan en az 
45 ve en çok 60 dekar, aşağı top 
rıklardan en uz 60 ve en çok 90 
dek.ar toprak verilecektir. ikiden 
fazlı her nOtus için bu miktarlara 
lyl topraklarduo en az ıo ve t·n 
çok 15 ve orta topraklardan en 
az 15 ve en çok 20 ve aşağı top· 
raklardao da en ıız 20 ve en çok 
30 dekar ııave edilecektir, 

Bu suretle verUecek arazi her 
hane için • kendl mevcullarlyle 
beraber • 184 dekarı ~ geçemiye. 
cektlr. Arad mosalt olmudı~ı tak 
dlrde bu miktarlar hane ve nOf us 

mevcuduna göre ve o nlsbet da 
bilinde tenztl edilecektir. 

Tevzi olunacak ıırazl k>plu 
ve vlsi miktarda ise tevziden 
evel nıumkUo oldugu kadar mera 
harman yeri glbl köyUn umumi 
ilıtlvıç ve meofaaUne tahsisi lcup 
eden kısımlarla gene o köy VE)J'8 

kaabada mektep, hastane, spor 
mıbılll glbl tesMere ıazırn gele· 
cek ve beş dekarı geçmlyeCek 
bir parça ayrılacaktır. 

laema, her eoyden evvel, sulhu 
sadece Fransa ve lngiltere için 
de~il, belki lıOtün Avrupa ve 
bütün dünya için muhafaza et· 

dahilinde sağı muhafaza etmenin iki tarııftır ıı /müdafaa toplarının faaliyetine 
-Sonu ikincide- rağmen ağır bombalar atmaya 

İngiltere-Almanya arasm~a mualliUaki meseleler 
Hitler Londra hükumetine 

bir muhtıra gönderdi 
Bilhassa Çekoslovakya meselesi üzerin
de duruluyor. Pariste muhtıraya karşı 

hattı hareket teıbit edildi 
Berlin 22 (Radyo) Royter· 

den: Dün öğle vakti Berlindeıı 

hareket edan ve Londradan dö 
nen Hitlerin 1averi Yüzbaşı 

Veidman Münihte Bitlere müUi· 
ki olmuetur. iyi malumat alan 
mehafilden öğrenildiğine göre 
Bitler yaveriyle Londra hükii· 
metine halihazırda muallakta bu 
lunan meseleler hakkında bir 
muhtıra göndermio bulunuyordu 

Bu muhtıranın baehca mad 
delerini Çekoslovakya meselesi· 
nin teşkil etti~i keli olmı1kla be 
raber lniilİZ zimamdarlarının 

nnsıl bir cevapla karşıladıkları 

henüz malUm değildir. 

Paris 22 (Radyo) Royter· 
den : İngiliz Hariciya Nazırı 

Lort Halifaks dün ~akeam Fran· 
sız başvekili Daladiye ve Hııri · 
ye Nazırı Bono ile Bitlerin ya 
verinin Londra temasları etra· 
fında uzun bir görüşme yapmış 
lardır. Öğrenildiğine göre Hitle· 
rin muhtıra kabilinden LLondra· 
ya yaveri vasıtasiyle tevdi etli· 
ği mektuba karsı iki hükumetin 
hattı hareketi etrafında fikir ta 
alisinde bulunulmuetur. 

Sovyetler Birliğinde muvarrak olmuşlardır. 1s kişi öl 
müo 60 kiei yaralanmışhr. Bir 

~önüm noUası çok evler hasara uğramıetır Ha 
va toplarının tesiriyle ltalyan pi 

Mecliste !otun idare ettiği bir Alman tay 
yaresi düşürülmüştür. 

Salamauga 22 (Radyo) .Res
mi tebliğden : Lakerbinyacia lo 
kilometre ilerledik cenupıa bPş 
kasaba işgnl ettik. l Teruel 22 (Hndyo) Havastan 

Ha k komiserlerinin Frankist kıtalar tıükilmetçilerin 
icraatı tenkit edildir-~~~~~~============~, 

Moskova 21 <Radyo> - Qnbı·r 
R. s. F. s. R. Sovyei meclisi di y . M sı·n vanı seçildikten sonra Meclis re en 1 er Yaşında 
isi J klan of, R. S. F. S. R. halk 
komiserleri heyeti reisi Bulganin 
iu istifasını okumueıur. 

Mebus Ugarof1 bu münase 
betle söz clarak Bulganiu1in hü 
kümetinin partisini, Sovyet mil 
!etinin, Stalin1111 slrnsetiııi tama 
mile tatbik etliğiui' biırnenaleyh 

ona itimat edilmesini ve yeni ka 
binenin teşkiline gene Bulgani:ı 
ini memur edilmesini söylemiş 
ve mamafih ba7.ı komisel'likleriıı 
bilhassa E>ıhiye, kültür, endüstri 
ve ticaret komiserliklerinin icra 
atını tenkit ederek yeni hükume 
tin bu tenkitleri nazım itibara 

-aonu lklncıde -

Yeni Mersin, Bu günkü sayısile on bir ya
şma giriyor. Bir gazetenin nasıl ç~kdığını, hele_ bir 
vilayet merkezinde olursa -~a~dı. ve manevı ne 
kadar mOşkillerle pençeleşdıgını bılenler bu on bir 
yılı hiçte az sınmazlar. sanıyoruz. 

Yeni Mersinin on bır yıl aksamadan çıkışı bir 
muvaffakiyet sayılırsa bunu doğrudan doğruya 
okuyucularından gördüğü alakaya borçludur. Bizim 
bundaki rolumuz okuyucunun teveccühünü gayb 
etmemek için çabalamak, tek iftihar vesilemiz de 
memlekete kudretimiz nisbetinde bir hiztnet yapa 
bilmiş olmakdır. 
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/ Görmek ve Göstermek Anlamah Ve Anlatmak.~ 
Gazetenin Faaliyet Mevzuu işte Budur f 

Matbuat· Ha~er .vermekle_. i~.tila --~~!.:l!~!er· 
• mek ~ır şey ~egıl~ır. ~ y a z a n : 1 

1 

Emniyet Mü~ürlüğünün 
Bir TavziM 

YENİ MERSİN GAZETESİ 
MÜDÜRLÜÜÜNJi~ 

Gazetenizin 21- 7-938 gün 
te 3044 sayılı nushasının ikinci 

, sahifesinin beeinci sülununda 
( artistler gençlere hastalıkmı 

1

1 aşılıyorlar) başlı~ı altındaki ya
zı okunmuş şikd)'et edilen artist 

· bulunmuş te bulaeıcı hastalık la 
malul olmadıa}ı doktor raporu 

Sayfa: 2 

Ruzrıeltin miihi~n bir beyanatı 

Silih yarışı 
iQinden çıkılmaz çapraşık bir 

mAseie haline geldi 
Devletler bir gün silahyarışının kendile
rini felakete sü.rükledifini anlıyacaklat Haber 1 eri re f si r e ~en. Bu herşeydir. t!!!~~~!~!.~ 

Cemiyette bundan asil bundan ehemmiyetli şey yoktur 
ile anlaşıluııııtır. Cumhurreisi Runelt Sanfran ı Hakikaten bütün mllletleriP 

Umum artistlerin ötedenberi sisko körfezinde Amerikan filo harabiye sürüklendikleri görüHl 
hareketleri göz önünde bulundu sunu teftie etti ve dedi ki : yor. DiQ'er taraftan milletler içle 
rulmakta 9 e her hafta sıhhi mu c - Bütcede milli müdafaa rinden biri silAhlanmıtfa detaJIJ 

Soroyorlar: Anlaşmazlıkları vaka gelmediğini beyan etti. siJasetin ebedi hakikatlerinl,doQ' Ja az para tahsis edilmesini her ettikce silAhlarmı bırakamazlar 
önlemek, teskiu ve tahdid etmek Onu hi,. kimse itip dürtmemio, 1 rulUkları tecrübe olanmuo reali ayeneleri yaptırılmakta oldu~u o h ld b ·r ·• b d " d 

"' " v kes temenni eder. 1 Fukat herkes a e u mu _sı. a ıre eP 
hususunda matbunt hir şey ya hiç kimse kendisine hakaret et : teleri hatırlatığı zaman daha faz nun gazetenizin ayni sütununda . . . . ~ _ . . nasıl çıkılacak! Bır tarafta harı 
pabilir miV Ceubı bir cjmle ih memişti. Halbuki üzerinde sild Ja hizmet eder. Ouun için istik neeir te tuzihini rica ederim. bıhyor kı bız bu gun elımızde bi ur, öbür tarafta maa}lübiyet, 
tin edebilir: Bir memleketin me hı bile yoktu. Sordu: Avrupada' 1ııı te cesaret, bazan, kamoyun, Emniyet Müdürü olmayan uzi1ete kaışı tedbir Birleşmek biribine el uzatmak 

ı R. Çalışlar almak mecburi1etinde1iı. ve; Aklı selime tekrar dönelim; de 
deni halinin kıymeti ne ise mat milletler arasında, silahsız ve a1

1 
hükümlerin düşüncesizce cere Ruuelt bundan sonra bir mek kabil olacak mı acaba ? 

buahnm kıymeti de odur. Mat nı emoiyella gezmek neden ko yanlarına, hislere ve hayallere I . Y•n_I Mer•ln: Sözü_ geQen güu gelip büıük detletlerin cbu Heyhat 1 Bu, te~rübe edild~ 
buat hükumetlerden ve ssyısız lay değildiı ? ı karşı yfirOmekten ibarettir. Bir, artısı duo hastanede muşahede ü k- · ırıh k d ' l . ve o kadar fena netıce alıAdı kı 
okurlar kalabahQmdan üstün ol Bu hikllye pek ala bir hikA k 1 k ti d ·· ti 'altına alınmış oldu~undan bu 8. n. u 81 farı!ın_ın en 1 ~r.ı· artık konferanslara kimse ittmat 

.d . h. ı · . 1 ço meme e er e, comer erce hususta biz &imdilik biree1 söJ nı bır felAkete s~rukl?Jece~ını• etmıyor, Milletıar Cemi eti de caıı 
saydı mükemmel olurdu. Bunla J~ 1 1 ve ıç ·ır mana 1fade et I denilen nazari1elere karşı müea ı temiyoruz. anıa1acakların_ı soyledı. çekişmek üzere. Y 
rııı dununda olması ise esefe Hi mıyo~du. Mak ~onald unutuyor maha gösterilmietir. Hatta reni Bundan bır kaç saat sonra 

0 
k d ·ı·t . t 

1 
J 

Yik, ve esasen au,.tür de. EksiAi du kı e-"er e tt b ı t b k 1 1 b ' I k 6 • ~ ~·ıı , a ar az mı ı arıs o an rı 
a "' & mnıye e u unuyor daha ta h, da a o BJ o a 1 ece ayrı mu· a 1 erın da Coo S~ymıo_ At~m Kamara giltere, senelerce kaçındıktan sorı 

tarsa, sebebi ötekilerin ifadesi sa bu hissi, metcudiretlerini nan! olan lehinde az kalsın batıl bir sında, lngıliz butçesı hakkında ra büyük masraflara katlanmaya 

ve onlara müsavi olmasıdır. körce ihmal edecek kadar tabii, ~ itikat yaratılıyordu. En iyi be Jatihkakfarı nasıl fiÖZ alıyordu . Bu bütQe bir mil karar verdi, Fransada, silahları bı 
Nazari olarak matbuatııı itiyatlarda o niebeUe yer etmie kim hastalığını imkAnsız oldu~u rar lngiliz lirasını bulmaktadır rakma meselesinin g'önüllüsü ve 

bir fikir misyonu tardır. Bun bazı müesseselere borçludur. ! __ d k. d tasfiye eaifflcek Con SaJmın dedi ki : nazariyecisı olan Leon Blum. ikti 
dan daha güzel ne olabilirf Bun Jandarmaları, polis memurlarını nu beyan ve onun e 1 asır a - Birleemezsek \'e diğer dar mevkiine gelir ıcelmez harp 
dan faJdalı ne olabilir? Onun görmemıeti. Görmemişti ki kon lhtiJarh~ın ortadan kalkacağını lstanbul-G.mübadillerin istihkak milletler de bizimle beraber bu b_ütçesine milyarlarca munzam tab 

l · 1A f v x.ı T . . t ilan eden değildir: Sıhat kaldele tarının tesfiyesi iQio hazırlanan sısat koymaya mecbur olpu, vazifesi bütün b linmesı uzımge eransı erecea emyızın e ra delice sildh Jarıııına bir son ter 
8 

ti d- h 
kk h ık 1 ~ t k hk rinin en iyilerini tavsife te sal kanun layı hasından eVV'1lce bah ~ sure e, un yanın er tar• 

len eeıler ha ında a a ma u ıoda i i mı. eme, emniyet . d" p 1 B . setmiştik. Lı\viha meclis tarafın mezse Qocuklarımıza hazırladığı fında ınsanların hepsi yüzl~rce ta 
t kt d . M tbua' Jıaber M-d- ı-"'ü v b 1 d" gınları ızale eden ır. o ur1e, , . ' kb 1 k k b" h 1 b ·ı "l"hl 1 G 1 ma terme e ır a • umum u ur u,. , e e e ıye . . _ • dae kabul edilmiştir Kanun I mız ıstı a or UDQ ır a a· auca ı e sı a anıy'r ar, _ a ıus 

vermekle ikllfa etmez. Bu birlpolisleri kışlası vardır. Bunlar nın b•r _muarız!, buy~k roma·nıt Resmi Gazetenin 15 T;mmuz ta lacaktır. "intran,,, 
~ııd· H b l · t f · d h · bT d" F k t t cmın gulerek: Bu r.omertce bır . . 1 

eeJ dea ır. a er erı e sır an na selmıye ı ır ı. a a a fikirdir di e be~enmedi~i bir rlhl nushaeınd~ ı.nııuar etmi~tir_. Konyada Ş • J 
eder. Bu her eeydir. Bunların Jllkat icabı bu idi. Emniyetin . ·: Y • 6 5 Kanun mucıbıncee gayrımü _ JŞe er 
mana te eumulünü anlatır,onları · hakiki koruyucuları, metcut ol fikrı mudafaa edıyord~. Po~ ~~r badillere mütebaki istihkakları 
izah eder, niebeıterini mübalil mıyaıı kAmil bir insanlık hülya je ceup 90riyordu: Dedıfınız nın yüzde onu nisbetinde hazine 
lalaııdıran veya küçülten görü sına dalan hatipler değildir. Ha doa}ru değil, Fikir cömert ola bonosu verilecek, eski bonolar 
nüelerden kurtarır. Bu bakım yatın şartlarını bilen politika maz. Ya doa}ru, ynhut yanlıştır.,, da yüzü on nisbetinde hazine bo 

Bu yıl buğday çok 
fazla 

Kaçar aa'ntilitre 
olacak 

dan o bizzat hakikatiu taharq adamları, dün1anın gidieine uy Klemanso ise, bir ıslah hare noslle dağiştirilecektir. 1 Konya (Hususi) Son teebit 

sidir. gun kanunlar 1apan hukukeinas keti lhak~ın~e uzun u.zad~ya 1 Resmi g~ze.tede intiş_ar eden 
1 
edilen rakamlara göre bu sene- Ekonomi BakanhQ'ının tek· 

Bu misyonu, kendilerini ona lar, millatlere hududlarını dü izahlar verıp Bu güzel bır ruya kanunun beşıncı maddesı ııudur: ki buğday mahsulünün miktarı lifi üzerine Bakanlar Heyeti öl• 
hasretmiş olanlarda muhakeme, şünmeden çalıemak imkanını ve dır,, sözlerile fikrini beğendirme 1 "Madde 5 - Bu kanunun 

1
2 milyon 6 0 0 bin tondur. Bu 1 çüler nizamnamesinin 4 ıı 12 

kültür ve istiklllli icat eder. Gör ren sessiz ve disiplinli ordular Q'e çalışan bir nezariyeciye, Pol 1 neeriııden itibaren bir sene için 1 miktar eimdiye kadar Türkiye· ı ve 14 üncü fasıllarını d~ğie'tir• 
mek 9 e gösterme, anlamak ve dır. Burje'dan daha ~ert daha · alafcı de mahallin en büyük mal me 

1 
nin en fazla buğday istihsal et- mietir Yeni dea}· ·krkl . . de 

anlatmak, şuurla takdir etmek Tılıkı bunun gibi matbuat I cevap terdi: «Köpekler de rüya 
1 
murluQuna müracaatla mazbata! tifi miktardır. Geçen sene bol 'ı · . t · ışı . 

1
k. e ıçm 

ve takdir ettirmek. azetecının da sehhar ve be7hude nazarıye g rur er•. teya borıo arını azme ta vı ı · buQ'day Jetıeen ır sene o ara . . G · · · ö - 1 ı ı b · h ·1·' . b" 1 k ıspır o ve dıQ'er ıç ıler akıcı 
faali7et metzuu işte budur. Ce leri müdafaa etti~i zaman değil 1 

-Sonu Yarın-
1 
ile deQ'ietirmiyenlerin hakları sa kabul edilmieti. Halbuki geçen 1 ma~dele~ satıl~n ııı~el~rı~ dol~a 

mi Jette bundan asil, bundan • • • .. kit olar. sene 2 milyon 500 bin ton buğ I hacımlerı tesbıt edılmıştır. Bıra 
ehemmiyetli şey 1oktar. Müşkül 1 oprakaız köylüye ıngılız hükumdarla• Kanunun 15 Temmuz 938 ta day retiştirmietik. Bundan da eieeleri 30, 50, 70, 75, 100 sanfr 

bir davada, tikont, tanınmıe mu toprak rınln ziyareti ribinde Resmt Oaze!ede neeredil anlaeılıJor ki, buğdaf ihracatı ı litre, sodr.a te gaz~~ eieeleri 20 
harrir, nazır, büyük elçi, Fransa Birinciden artan - Birinciden artan- } diğine göre 939 senesi 15 rem seneden sene.ye artmaktadır: Bu 

1
20, 30, ~.,, 50. aantılıtre, maden 

AJanı hepsinin fevkinde şair ola rak on gün müddetle arazinin yegline şartı budur. Ha düşünce muzuna kadar müracaat etmiyen nun sebeplerı şu suretle ızah suyu şışeıerı 25, 30, 35, 50, 100 
rak bir Çok unvanları bir araya bulurıduğu köyün te kasabanın sebatkdrene ve dkıldne kuvveti ferin hdkları sakit olunacak de edilmektedir : j santilitre, menba suları 25, 30 
toplı1an bay Dö Şatobriyan'ın münasip bir yerine asacaklardır. sena etmek suretirle altincı J')rj mektir. I Sebeplerden biri buA'dayla· 35, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 5()() 

kendisinden mes e~ı soru uau . . un tercüman olmuıı alduğu dü · stanbulda maha in en bü · rımııın dış pi1asalarda büyük santilitre, rakı, konyak ve likör 1 · ld I'\. Bu oetvellere itiraz etmek is 1 l 11 1 

zaman sadece: •Gazeleci,, demiş ~:;~:~:ri~f k~~~~:iır:;rf~~~:ue~; eüncedir. . . 
1 
yük mal memura defterd .. rhk raebet görmeııidir. Diğer sebep 1 şieeleri 1,, 15, 20, 25, 30, 35, 5o 

olmasının manası Aulaşılır. ! tasıtıısile Tevzi heyetine bildire " Lö Jur gazetesınde Belbı, olduA'undan bu hususta defter de şimdiye kadar az buğdar 70 76 100 150 200 ara i e· 
Bu manzarasile mütelea edi ceklerdir. Tevzi heyetince J&pıla eo:rle .yazıyor: . 1 darlıktan tahkikat yaptık. aldıgı '. ' ' r: ' ' e P 8 8 

. . . DıQer bazı memleketler hı· ı 1 1 
.. kanunun he eken yerlerde buğday zireali lerı 30, 35, oO, 70, 100 150, 200 lince matbuat bir milletı tenvır cak tetkikat neticesinde yanhehk 1 . . mıy ma uma a gore · 

IAfına olarak ogıltere ıle Fransa ı _ d ft d 1 ~ t bl'"' d'l artmatadır . Bu gibi mıntakalar 300, 340 santilitre, süt şişeleri 25' etmek, haklarına ve diğerlerinin yapıldı~ı anlaşılırsa bu yanlışlk . ki ld ki nuz e er ar ı 5 a e •a e ı me 
düzelecektir yalnız sulhu ısteme e o u a-1 . . buğdaylarınıl nakletmek için va- 50 75 100 150 200 Hntilitre haklarına dair talim etmek, bey _ • _ • . rını, valnız sulhu aereflerinin ve miş 90 elındekı mazbata teya bo ' : ' '. . . . ' 

nelmılel hayatın durueı şartları . d t . h ,. . hukuklarının tamamiyeti oerçe· no1 o hazine tahvilıle değıetirmek a sır e e yenı ır ya" ar ıçıo 
. _ _ ı On gunluk muddelın geçme , w 1 sıta bulamıyordu. Daha doğruıu şır k v ı "'l 

sın en ~onra evzı eye.ı aynı bu mıntakalar pazar yerlerine ı. 11 ı k · 5 00 uı ona öğretme ve ekseriya eul miktardaki dekarları toployar11k vesi dahilinde muhafaza etmek ıçın müracaat eden olmamıştır. -.u anı aca eıeeler 50, 7 , 1 , 
hun selametini temin eden zaru ' arazi alacak o16nların arasında arz?sunda ~ulun~uklarını beyan Şimdi:re kadar gaJrimübadil uzak mesafede bulunuyordu. De 150, 200, BOO, 400 ve 500 sarıti· 
ri enerjilere onu hazırlamak hu 

1 
kura çekilecektir. 98 ıl~n etmıel:r~ırd _ 

1 
d .

1 
ler işlerile Maliye VekAleti hesa mir )'Olunun şebekesinin geniıı litre hacminde olacaktır. ıo san 

susundıt. muhakkak birçok eey \ Her kesin )'eri ?1~ltim ol~u.k kt 'd~ gaze esın e ııoy e enı bına gaJrİ mübadiller takdiıi lemesi de bu4day istihsalAtınrn tilitreden küçük şieelerle sifoP 
ler yapabilir. Tarih gösteriJOr ki taıı sonra arazllerıoı de4ıetır me e ır: olu artmasına sebebiJet termietir. 

mek istiyenler bir hafta zarfında İngiltere kralının beyanatı kıJmet kominonu meşgul Yakın senelerde Erzı·ncan, eieelerinin istenilen hacimde ya sulh kunetler arasında muvaze . . . . B b t • lh · · üb . . . ı Tevzı heyetıne bu arzularını bıl bıraz aı;tırdır. u eyana , . su. yordu. Yenı konun gaftı m a Erzurum hatları demiryolu ee· pılması te kullanılması caiz ola 
n~~en has~ olur. ~e!erıı:!ın :Ae I direceklerdir. Bu yerler değiştiri ~ayeleri. ndeki müııareketınb bır dillere aid istihkakları kati şekil b k mize · iltihak edince en bü· caktır. İQki te diğer akıcı mad 
Q'ıeıp mele e te ustun ır al lebilecektir. j ıfasıdır. AJnı zam~nda bu ey!1 . . . . 

1 
e e t 

almasına kadar kuvvetli bir milj Her parça arazi, çiftçi aile n_at. Avrupa~ı~ eskı. demokrası· de tasfı.Je edıcı. _mahıyette o d.u )'ilk bu4day mıntakaları olan deler ancak tesbit edilen hacim· 

1 t b. t kend ·ı hegemonva te · · h · ı h " b" · ı sınıo vahdetıoı harıçten gelecek Q'una göre takdırı kı7met komıs Erzurumda da bu"'da• zeriJatı- deki aiı:ıelerle satılabilecektir. ı .. e ııza , reısı namına azme e ıne ırın . . . b k 1 • " , v" 
' k 1 • • • muhtemel zararlara kareı tarsıo yonun un eekı vazı1ette ıra ı ıp 1 _ · · · k"I . 

mayüllerfne kareı orun~aaa \cı derecede ıpotekli olmak eartı k . . fik k b' ·r d 
1 

h _ b 
11

. 
1 

nıo daha ziJade arttığını gore · çıode ısporto te ıç ı erle dıQet 
le en k•sa bir zamanda ka"'ıt te etme azmınıo Y se ır ı a e bırakı mıyacaa}ı en uz e ı o ma ı . k " b d "h k dd 1 b 1 • 1 t muhtaçtır. . . . ' . 'sidir. Bu vahdeti muhafazaya ibi i kanun hükümleri ceıız. GeQen sene ı ua ay ı ra a ıcı ma e er o unan eııe e 

Haksız, ölçüsüz te müstebit 1 ~~tct'lr edılecek senetlerı verıle saik olsa sebep ise sadece men dıjı g ' 1e? üb d"ll h . 1 catım1z 8 milJOn kilailrdil Hal bu camdan ve bu iee elHrieti porse 
olduğu takdirde zarar görece4i A~azi alanlardan ayrıca 00 \ faatlerin tesadılfi olarak birleeik ne gölre. 1~a'ı rı im .a. 

1 
er!o kalı• ı ki bu sene 1buQ'daylarımıza kar· lenden Hya porselen aibi top· 

_ 1 . b .k. .11 . d ne ta ıvı ı a ma arı ıçıo Japaca a . k IA 1 k B ni biliri18 haklı, ölçülu 98 kardeş terden musaddak borç senedi ı o ması deRıl, u ı ı mı etm ~- _ . 

1 

eı daha çok talipler urdır. ra mamu ttan yapı aca tır. u 
çe olmak onun için kolaydır. alınacaktır. mokrat olmalarıdır. Altıncı JorJ lrı mura~aatın ne ec.kılde olacagı Almanya, ltalya gibi kurak şişelerin diplerinde dolma hacilll 
Matbuatıu fazileti ne olursa ol Teui~ müteallik bülün mas uu sözleri, Fransanın beklemek· da henuz meçhuldur. 

1 
ı;k geçiren memleketlerin bizden J ıeri, litre, santilitre, desilitre ve· 

sun beeer haJati şartlarını, eski raflar fml alıyteye Ake tapo 
1
harQ 9.e te olduğu söyzlerdir. ff' d' l ı • ' 'lllfl daha çok butdaJ alacağı bir ya bunların kısa şekilleri kazı" 

. . . • . . masra arı opra &lan ara aıt s ti 8. ı·ı.. J ın ıs an mese ası ıngı . . . - 1 uıaiyakları, ıptıdaı ıbhrHsları, bu OVye er lr l15lnue tahmın olmaktan oıkmıştır. Tur• mJ te kabartma soretlJle yazılı 
olacaktıa. 

t~pra~ıo insanlarının işlerinde Bedelleri on senede ue on JönÜm noktası ,.1 end'ııeye du·ıoru•yor ~iJe-Alman1a arasın_daki yen~ 
hıQ bır takıt uyumufan, ancak mfisavi taksitte alınmak üzere 9 9 tıcaret aolaeması muıakerelerı 
kanunlar vasıtasile kendisine tevzi olunıtn arazi hazoefe aitse (Birinciden artan) Birinciden artan bitmeden Alman . firmaları tarı · 

hazne namına, ciheti ukfa aitse alacağı ümidinde bulıınmuııtur. Hindistan umumi ulisi Loo fından .bu5daylarımıza talepler hilkmolunan, ancak iman saye . ~ b h) Sikiriatef de sıhhıye •e lica • 
81.nde selAh bulan bütün bu kar vakıf namına ıpote6e aa ana draıa gelmeden enel Gandi ile baalllmıı:ıtır. 
makarıeık asil sihir kunetile · de 
eiQtirmekten tamamilo acizdir. 

Eski lnglltere başbakanı 
Mak Donald, bir gün Pariete bir 
konf erene termeğe gelmişti. Seç 
ıi~i meuu (siHlhlanmak) idi ttı 

bu konferans dd temyiz mahke 
mesiode verilmieti. Mak Donald 
zevkle konuşlu te şaşılaoak şey 
!erden baheelti. Hususile kalaba 
hk arasından tanınmış bir yol 
cu olarak oraya gezine gezin ta 
sil olduQ'unu ve bileına hiQ bir 

caktır. ret komiaerliklerini eiddetle ten v v ----

Borçlarını birden 9 ermek is kit elmietiır. uzun müddet görüemüetür. Fa-
tlyenler namına fera#ı kdti ve Çerof, bilhassa Ziraat te kat Gandinin lngilterenin bu 
iskonto yapılacaktır. Sotkoz komiserliQine hücüm et federıısyon usulü idaresine itiraz 

Teui Olunan araziden köJ miotir. ettigi anlaeılıyor. 
lünün icarei zemin ve ecrimisil Endüstri te Kültür komiser Dijer taraftan bundan bir 
gibi takakuk etmiş teya edecek Jikl«i Klozof te Hossarefib'in iki hafta enel Hindistan Gandi 
borçları ursa onlar arazi bedeli de tenkitlerine uQ-ramıştur. 
taksitlerile beraber mukassatan T'h ı R s F S R s Nı eye . · , . . ov 
alıdacaktır. 

Mübadil romlardan metruk yet meclisi hükümete itimat be 
yan etmiş ve Bulganin'i tekrar 

toprakların, fındiklık te zeJtin 
liklerin taksitleri tahsil edildikçe kabinenin teekiline te hükumet 
Ziraat Bankasındaki rum hesabı listesini Meclisin tetkikine arzet 
carisine yatırılacaktır. 1 miye me01ur eylemiş ' lr. 

den sonra gelen en bü1ük lider 
lerden birioin Londraya gittiAi 
de hatırlanıreacSandey Ekspreıi> 

in bu haberi ile o ziJare& arasıo 
da sıkı bir münasebet bulundu 
au kabul edilir. 

Açık teşelılıiJ1 
Refikamın 99fah dolayısile 

cenaze merasimine gelmek lut 
funda bulunan, mektup ve tel 
grafla kederlerimize iılirAk eden 
zevata a1rı ayrı cevap termeye 
ve arzı teşekküre teessürüm mA 
ni olduğundan aleneo teeekkiir 
eder kendilerinin acı görmeme 
!erini dilerim, 

Bürhanettin Hekimotlu 

bulunacaktır. Perakende ispirto 

ve iQki satan yerler. bu içkilerin 
satışları için boı içki eieelerioi 

ölçü olarak kullanamıyacaklar· 

dır. 1934 Jllı birinci kılouo ayı· 

nın birinci gününden enel ge· 
tirilmiı te sayılan usıfları bu· 
lanmıyan şlıeler 1943 yılı ikinci 

kAnun &Jının birinci gününe ka 
dar kullanılabilecektir· . Diler de 

Qieikliklerle ereometrelerin su ,e 
havagazı saatlerinin ııekilleri, e· 
hatları te aranılan usıflariJle 

bunların mua1eneleri de 7eni 

esaslara baQ'lanmış bulunmakta" 
dır. 

• 
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SAYFA 3 YENIMERSIN: 

Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
MERSiN 
Pi YASASI 

Otomobilin kusuru 
22 -7-938 

Glaskov f uan Pamuklar 
. Kıevlant 

Gteskoy fuarının medhı· Dağmalı 
fngilterenin en meşhur o· ı Otomobili nbn alan çin- ni Avrupa gazeteleri ya7.3 ya· Kapı malı 

tomobil fabrikalarından biri· li midesinden muztariptir; şe- za bitiremiyoı·lar. Koza 
1 

ıi birkıç ay evvel Çin milyo birde gezerken otomobil sar· Fuar seksen milyon turk Kırma 
nerleriaden biriaine çok sıü· 1 sıntı11nın mide rahataızhğına lirasına mal olmuştur. Fuarın Koz.acı parlağı 
zel bir otomobil yaparak Çine 

1 
iyi geldiğini tecrübe etmiı ve açılma törenini lngihere kralı Buğday- Çavdar 

ı&adermi,ti. Fabrika otomobil bunun için de kendisini teda · ile d.raliçcsi yaptı. Sert anadol 
li beğenip beğenmediğini sor ı vi maksadile bir otomobil al- Açılma töı eninde Gl~sf.ov Yumuşak 
mak miksadile zengin müıte·; mağa teşebbüs etmiıtir. Fa· stadında 60,000 kişi toplan· Yerli buğdayı 
riaine y•zdığı mektuba cevap kat fabrikanın yolladığı son mıştı. Kral bir nutuk s~yledi Çavdar 
olaral.. { ıu telırafı almışbr: 'sistem otomobil Çin ıehrinin ve bu fuel'ı « İmparatorluk Anaddl yulaf 
''Otomobiliniz beı para et-,

1 b~~u~ sok•klan~da bil~ ~en· birliğinin sembolU» telakki et Arpa 
mez,, dasını Hnmadıganı gorunce ti~ini söyledi. AnadoJ 

Ku. S. IKu S· 
- 40- 41 

29 
28 

5 b(J 
fi 

26 

5,10 
5 
3,30 
4 

4 

23 Temmuz 1938 

i L A N 
içel Orman Müdürlüğünden · 

Muhammen vahil fialı 
M3. D3. Cinsi Lira Ku. 
373 X Çam a~acı 4 9o 

ı - içr.I vılayelinin Tarsus ilçesi dahilinde Pa
şagüzlesi JevJel ormanından 373 M3. kerestelik 
çam ağacı satışa çıkarılmışlır. 

2- Çam eşcaruıın Beher l13, gayri mamulii-
1 rıün muhammen bedeli 490 kuruşlur. 
~ 3- Şartname ve mukavelename projelerini gör 
mek isliyenlt>rin Mersin orman nıüheıuJisliğine, 
Tarsus ornıan nıüh'1ndisliğine ve Ank;uada orman 
umuril müdlirlii~üne müracaat etmeleri. 

4 -Satış 28-7-938 perşrmbe günü saat 11d3 
Mersin orman baş mülıf>ndisliği dairesinde yapı
lacaktır. 

Bu kısa haber karııııada cını ııkılmıı ve fabrikaya yu· Gazeteler hu fuarda şay y f'rli alivre yeni M. 
hayretten hayrete dOşen fab- 1 karıdaki telıı:r.fı ıöndermi!tir nı dikkat olan bir nokta ka; Nohut eksb'a 
rika, Çinli milyonerin niçin o· Me~~leyı anlıya'\ fabrıka dediyorlar: Açıldığı gOn yoz Fasulye 

3,12 
6 
7 

5 - Satış umumi olup açık artırma usulile ya-
9 lacakıiır. 

bil. b .. d'·· . ö" otomobıhn kusurunu kolaylık- 98 . F d Yulaf yerli 
tomo ı eıenme ıgmı gren 1 t d k ld ~ tı S do ı tamamlanmış. uar a Mercı'm .. k ıark 

k 
• t . . b' h a or a an a armış r. anın . b. 1 1• .. 

me 11 emıt ve ıarıp ar a- b .... . k 1 t t" eskı ı r hoçya köyü aynen Sablep 
uı_ ti k 1 0 yı men ıçıa onu an er ı- . . . 
11UKa • artı aımııtır. tomo· bat çıkarılmıf, bu suretle oto vllcude getırılmıştır. En fa~~a T 1 .. 
bil Çin mİlJODerİDİ hiç sanmı 1 mobil Çinli milyonerin İstt-di· alfıkayı çakan şey de bu koy e::~u:!en 
yoraulf. 1 ği aıbhi ıekli almııtır. dOr. Cebri 

liinyaaın en büyük kelebeği Yirmi seneden beri beyinde susamvapatı 
d k Siyah 

YeryllzUnde böcek kolck U f8Il UrŞU ll Şark 
llyonu yapanlar vardır. Öyle b 'd k · . V 1 Anadol 

J • b" Buglln Lehiıtan tabasın torların u nmı e1111 e a Aydın ıı'yab 
kelebek er vardır kı, dört ın f k 'b h b" ı d" ı · ·ı · d T . d .. i d d. dan olan a at cı an ar tn· •• avın ne ıyı eımesıoe ne e 

llrk hraaı eg .. r n e ır. de Alman neferi olaHk sava· bugün tam bir sıhhat içerisin Yıkaomıı yapak 
Kelebek avcıl~rı bu senP şaa Veladiılav isminde bir de yaıamasına mani olmuştur Güz yuna 

Batavya ve Yenı Zelandd~ adam beynine bir kurşun sıph Nevyorktaki Rokfeller en; Konya mala tiftik 
ıva çıktılar. Amozon nehrı ıolduö-11 halde yirmi ıenedenbe titüıüoün daveti Ozerine Vela y ozgat 
a.;. 1 d k dl a- . Keri kılı 
aıJı arın a ana arı yarım ri yaşıyor, Harb içerisinde bir diılav Amerikaya mütevecci· .,. 
metre uzunluA'~nda ~?~cbekler gün bu ad•m baıından yara· ben yola çıkmıştir. Orada fen ,. dabağ 
yaşıyormuş. Bır fngıhz profe lanmış ve kurşunun beynine nia hükilmlerine kar11 gele Pirinçler 
.. x k d t Birinci nevi mal ""rO, ana ı yarım me re kadar airmiı oldug" unu gören rek y•şamakta inad eden a· 

•· ikinci nevi mal 
uzun bir kelebeği kovaladığı doktorlar yaşıyacağından ü-ı damın sağlığının biyolojik ıe- Çay 
nı, fakat yakalamağa muaffak midi kesmişlerdir. Fakat, dok bepleri araştırılacakmıf,·· Kahve 
olamadığını sl'.SylUyor. Kelebek · z } b k l Badem, çekirdek avcıları yeryOzOnOnOu en bU Qf 8 QŞ8118C8 ar içleri 
YUk kelebeğini yakalamağa Tatlı badem içi 
"al ..._ d' Berlinde •• boşanma ka· nun mniyede şamildir. Alman ~ ışacaaaar ır. ş Acı 

. .. • • • ..... nunu,, ismi verilebilecek yeni hOkilmeti bu suretle evlen mi 
f Acı çekirdek 

C h k .1. bir kanun ne,redilmiştir. Bu olan ~a~ı ve kwocııyı muva a 
8 100111 iM( kanuna göre Avusturyada ftri katlc~ı ~ı . a_lmaga IUzum ~örme Urfa yağı 

,. ,. 

·',14 
5 

HO 
20 
74 
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10 12 
16,50 16 

~5 

45 
35 
44 
80 
70 
:ıs 

110 
40 
25 

22 
21 

280 
104 

90 
4j 

35 
90 
70 

31 o 

Olu i
l olmayan bir trkekle evlenmiş d.en bırıbı~ınden ayıralabılecek fçel ,, 

Y n J • alman kadının veya art olrnı h_r. Keza~ı~ .karı koca terde ===~!!!!!!!il!!!~~~=~ 
C b. Afr kada Yohane b'. . yındcn bırının ftri ırktan ol Mersı·n Mıvv 8 va Sebze enu .ı ı . ,· . . ~~n _ıı kadınla evlenmış erk~ madığını ispat sureti le istekle "1 

sburg şehrınde Margn ıt ısmın gın nıkfı.hl:ırı ve evlenmelerı rile de biribirlerinden ayrıla· • 
de bir kadın otomobille gider hUkUmsUz sayılacaktır. Bu ka bileceklerdir. PIJISISI 
keo korna çaldıgıl için polis 22 Temmuz 938 
tarafmdan arabası durdurul Zarflara inanmayan ~inin ~azinesi Kuruş 
muştur. Kadın bir mQddet po L•L. İngiltcrede buyuk bir ser 5-6 Domates 
lislc mOna"ap ettikten ~r.~ Hlılm gi açıldı. Çin bUkümttide t.n 2 BUber 
canı ııkılmıı, ve batırım ,ıçın Nevyorkta Daniyel Taki kıymetli antikalarını bu sergi 10 Ayşe fasulye 
~uradın çekil.. Sonra canın isminde bir genç, bırsızlik su J ye gönderdi. Londra sergisin 15 • K Barbonya 
ısterse cehenneme kadar yo- çundan bakim huzuruna çıka- de teşhir edilen Çin antikala yok Yer çalı 

• lun var, demiıtlr. rılmıştır. Suçlu muhakemenin rı binlerce senPdenberi hiç yok Sarı fasulye 
Polis, vazife arısında me başka bir ğOne bırakılmasını kimseye gnsterilmemisti. 7-8 Kabak 

mura bıl.:aret suçu ile kadırıı ~~kimden istemi~ ye . bun.~n Çin hUkQmeti Londraya 2 Hıyır ıdedi 
hk k t 

. b .... ıçın de şu aeteb: ılerı sur- bir mektup yazarak antikala 7.10 Erik 
ma emaye sev e mış, aaım mUııtor: . .1 · · · 
iki tarafı dinledikten sonra y - B o o • rıo gerı gönderı mesını rıca 5 6 lJznm beyaz 

ug n ayın on çO tti Se 'd t h' d'I 
şu kararı vermiştir: Cehenne dOr. Halbuki 13 rakamı bana e • rgı 8 

.. eş ır e .1 en an 4-5 Üziim siyah 
me kadar gitmek insanın elin çok uğursuz gelir. Hayatımın tik~h~ın dc~er! 10 mılyon in 1 Patlıctın 
de dPğildir. Sonra madam ca· botOn fc'~ketlerine on Oç yo- gilız llır~lstıdır,hOkJ\ ı· Ç . 5 Sarmısak 

· · · ıllnden ufradım. ilk tevkifim ng. ere ume ı ının :;;:::;:::.;:::::;: 
nm isterse dıyorek pohsı ce· 13 .. d ld 13 "k' · hazinesini bDyllk bı'r ha p g 
h d . d' . ayın un e o u. ı ıneı r e J ( N • M ( R S 1 U enneme ka ar gı ıp gıtme- kinun 1936 de evlıdım. misil~ iade edecektir. 1 n 
mekte serbest bırakmıştır. . 13 şubat ı9aa da karım benı f b 'L ha I h 
Bu cümlede polise hakaret bırakıp kaçtı ıs dolar çaldı- 1 rlıl ClllDI ÇI ID lfSIZ Nüshası 5 Kuruştur 

6-Mu vakkal lem inalı 138 liradır. 
• 7 - Talipl~rin şartnamede yazıl! vesikaları ge-
lırmeleri J:lzundır. ı 7 -20-23-26 

1 L l N 
içel Tapu müdürlüğünden 
Mersinin Elvanlı köyünün har~ ahı mevkıinde 

şarkan çeşoıe ytıri garden bark Şioıalen hark Ce-
nuben bark ile çevrili bir kılada eski öJçii ( 15) 
Dönüm veni ölcü bir hektar 3785 metrelik tarla 
H • • 

Omer kAhyanan tasarrufunda ikf's323 yılmda öl-
mesile oğulları hacı ali ve mehmet ali ve dur 
muş ve biiseyin ve ali ve B)Şe ve fatmayı terk 
ederek bu verese aralarmda bu tarla ile diğer 
larlalar r1zaen taksim edilerek mezkür tarla mus. 
tek.ilen (atmaya isabet ederek nizasız ve fasılasız 
tasarrufunda iken 333 yılında ölmesile Kocası 
veli ve kızı fatmayı ve mulla velide bila zevce 
338. de ~efatiJe kızı (atmayı terk ederek başkat~a 
varıslerı olmadığı kö)·den verilen ilmühaberde 
bildirilmiş ve bu ıarlanm fatma namına lapuya 
bağlannuısi islenmiş olduğundan 3 8. 938 Çarşam
ba ~ünü mahallt-n kPşif ve talık iki yapılacağmdan 
verasel ve tasarruf iddiasında bulunanh~ruı nıahal 
line gidecek mtımura veya tapu müdürlüğüne 
muracatları ilan olunur. 

Satılık cins inekler 
Daılet~i~~~t işl~tmeleri ku~~mu T.ekir çifl~gi müdOrlüğün~ın 

Çıflıgın dıkkat ve uma ıle yetışıirdiği Halt~p 
ırkı ineklerden mülıtelif yaşta inekler satılacaktır 
inekler çok giizel ve bol süt veren cinslerdendi; 
alnıak arzu edenlerin çiflik müdlirlügüne mü raca. 
atları. 5-ıs 

Satılık Ev 
Mersinde Mahmudiye mahallesinde Küçük Ha

mam civarında 151 numarala sokakta J 5 numa
rala ev satıhktır Durası 192 metre murabbaında 
dört oda bir mulbalıtau ibarettit Evin bahcPsi su 
tulumbası ve Ç«'Şmesi, elektrik tesisatı vard.ır ' 

.Almak isteyenlerin Yt-ni Mersin idare memu
runa müracaıları 

kastı yoktur. ğım i<.;in ilk defa tl eyllll Henri Sorcers isminde bi Abone ı Tilrkiye Hariç 
- ..,.. _..,.._ 19• 8 de 13 gOn hapse mHh ri Londra civarında bir fab-

Kralln Portlkallarl kOm oldum. . . ... rilıanın 40 metre uzunluğun- Serait için için r Kiralık daireler 
Hakim bu garip ıstPge daki "-acasını ~ımıııtıı·. Bun· S l'k 1200 K 2000 K 0 V ki l v- Y ene ı r., ç odalı iki daire tam konforu ve yeni belediye suyu 

erssydı eat portakal şu cevabi vermiştir: dan evvel hırsız. bacanın baş Altıaylık 600 1000 ile yakında bazulanacaktır. 
ağaçları vardır. Bu ağaçları - 15 rakamı hına çok u ka yere yapılması için fabri~ 
Fransa• krıh 14 OncQ Lui ye ğurJu gelir ÇQnkO ben 13 katörU, bae.ayı yııctırmaya ik· nç aylık 300 500 Yoğurt pazarı civannda olan bu daireleri kiralam k 
tiştirmiştir. Onun ölOmOnden mayısta doldum. nı etmıştir. Bir lrao gece son· Bir aylık ıoo Yoktur. istiyenlerin timdiden B. Doktor A. Yakup Aılana milr~-
bugOne kadar Veraayda kışlık Sonra davaya devam ede radan yıktırılan bacanın enka Reamt iliaabn satırı ıo caatlan. 6_ 10 

relı suçluyu beş sene hapse b ı ı k it t k 00000000 bahçede duran portakal agac bkQ t 1 1 zmı ara a ar a a ır ara Kuruttur. * OOOOOOOOOO•OOOOO 
larını İniiltere kralı Parıse ge ma m e m şt "· başkasına 20,000 franga sat• 1-iiiiıİİİııİİiiiimii.._ ____ •• 0• 
leceğı için bahteye çıkardılar 1 Temmuz 1935 mıştır. Mahkeme bu baca hır- M.. . • Türk Hava Kurumu ~ ~ 

B k 1 rı 1 25o Bilmom farkında oldunuz ıızını Oç ay hapse mahkilm urettıp • bu·· yı .. ık Pı·yangosu 11 ! 
. u. porte .. a acrac arı mu?., 7 temmuz perşembe gD etmiştir. 0 ~ 

senkehkdtır. As;,gı~ kabı1y4ıa sulan nD bu senenin en. mo_him ve ~,-t-em._m_u_zl!!!!!so""'n~e~n~in!!'~27!!!!!!!!!!!!n~c=i =p=er İStİyOfllZ •
0 

4 Onca keşide: 11 Ağustos 938 dedir 1 ı 
ma. ta. ır. rs 8 C ara On~D en uğurlu bir gQnıymış.. şembesiydi Geride 25 perşem Matbaamızda gazete ve B k '9 
Luı ehle bakardı. Hat!ti N~mur Sebebini izah edelim: be daha kaldı. cebel iılerinde çahımak üz. 1 üyıi ikramiye S0,000 liradır ı· 
muhasarasında hıH'bı ıdare 7nci ayın 7 oci gllnllna Yani 2+5-7 re iki mürettibe ihtiyacı- O Bundan haşka 15.000 12.000 10.000 liralık ikramiyeler 
ederken bir gece not defteri- tcsadllf etti. 1938 in 188 inci Bu kadar çok 7 rakamı mız vardır. Çahımak arzu O (10000 ve 2000o)llralık iki adet mUkAfdl vardır· 
ne 9unu kaydetmiş. "'Acaba gOniydi 188 yani ı+s+g-17 nı ihtiva eden bir glln mühim edenlerin müdilriyete mil- 1 Şlmdlye kadar binlerce klşlyl zengin eden bu piyangoya 1 
Versaydaki portakallar çiçek 7 temmuzdan sonra 1938 gOndnr ya.. Uğuruna gelince racaatlan, 1 lştlrık etmek surettle alz de talihinizi deneylnlz _ O 
açtı mı? .• , in daha 177 aUnD kalıyor. buon tecrübe edenler bilir, ..._ _______ ..; ..................... ._ 



SAYFA 4 YENi MERSi~ 

Remington 
Her Dairede 

Her ticarethanede 
Her Yerde 

/.~ 

• 

Daima R E M 1 N G T O N yazı makinalan • 
ve Şeritleri kullamhyor 
Sizde bir REMINGTON almalı~ffi 
sınız. Satış yeri nı 

Valyam Rıkar.l 

DOK.TOR. OPR..ATÖR. 

SAFA BORBOR 
hastalarını her gün l Sden sonra 

1 
kabul, muayene ve tedavi eder. 

ADRES: Camiıerif mahallesi 
sabık Müftü evi yanında 

1 sm • .., a• a 

"" • ~ "' n•••••• llBBllllllllmlUlllllBmm "'* * • ~ .. 
* ~ SIHHATİN İZİ KORUYUNUZ 1 * 
* * - J:''lASIL MI ... * ,,,. KAYADELEN • • "" 1 • 

SULARINI IÇMEkLE • 
= • Sıhhat ve içtimai Muavenet Vckiletinin 672 numar1lı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Gi\rünliş: Rrrrak Kaleviyet; "loo sm3 suya sarfulunan ~· lo 

1 
mikdarı,, 0.2 sm3. 

1\enk : t~enksiz M' cuıu sertlik derecesi "Fransız,, 1.5 
Koku ; Kok us uz Uz' i maddeler için sarfolunan mü velli-

dülhumuza litrede o.4o mgr. 

1 Sülfat "SO 4,, litred~ 0.0033 gr 
Tatlı ,· Lalif K CI 74 lor " ,, ,, o.oo 
Teamfal; Mutedil Nitrat ''No 3,, ,, o.0040 

1 
1\ itrat "No 2,, yok 

· Amonyak ''NH3,, Yok 
Ff.unin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itiba

ren istasyona kadar içi kalayh kAlvanizli borularla içi mermer döşeli 
bellurhavuzlara dfikülnrnkledir. Oradan da büliin Fiziki ve kimyevi 
e\'Safım muhafaza ederek ve hiçbir suretle el dtığm~den hususi kim
yagerimize ve Adana Sıhhat Bakanlığının tayin elliği Sıhhiye memu
ru huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile 

! )' tkandıktan sonra doldurulmakta ve ağızları Sıhhat memuru tarafı~- * 
,,. dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir. * 
« * 
*·~·· ........................... . 
Mersin: Yeni Mersin Baıımcvinde Baaılmııtır 

; 

23 Temmuz 1938 ----
p~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~ ÖRNEk Kl1JBAP EVi rJ 
~ Ahmed Kayaselçuk ~ 
?d KURUŞ KEBAPLAR • i KURUŞ KEBAPLAR r~ 
~ ~ 15 Mersi o kebabı koyun ı l 20 Yumurtalı salçalı ke. ~ 
11.e. eti ile : ı 20 Kirazlı kebbj> ,ı 

l dl) 25 Yoğurtlu kehııp sade 1j 20 Kt>me kebabı Lı 
~~ yağ haşlama et suyllo , 120 Patatlsll kebap ~ 
1 ~ 15 Kuş l>Hil kebap 1 20 Baharlı kebap ·") 
Ci'ı 1 20 Domııtisll kebap , u; Sade maydanuzlu ke. ~ rd 20 Patlıcanlı Urfo uımln 20 Yağlı hamurlu et tep ~') 
11.e. 20 Sulu kebap Adana ,, side ~ J 
dl 1 ~O Sarımsaklı Antep ke. 20 Çiğ köfte 1 r; 
?rJ 20 KUlbastı 5 Salata, Cacık, Turşu ~~ 

~ Şakarya lok::mtası karşısında 37 J\ıo. ~ 
~~ ORNEK KEBABEVI Vl~ Lokantasında ~j 
r ae Yukarıda y•zılı ke haplar ile daha birçok yazıl· t ~ 
~ mayan kebaplar sırf koyun etile yapılır ve muhhlif ~J 
'dl l YEMEKLER bulunur. I~ 
(J Sa ·111 ruiişlerilerimizi memnun etmek için ~') 
~~ }· arılan bu laabhiiuen urnek kebarcısı Ah- ?J 
~J. mr.l t(Pkinmez. BiR TECR . BE KAFU>ıtt ~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~ğ ..... __. .... ______________________ __ 
Rizenin Hasır Koltuk Takımları 1 

Ptk }'akwda 300 parçadan ibartt yeni bir parti etltctk.Jir, 
Siparişlerini kaydettiren müştırilerlmlıin takımları tmlrltrinr 
ama it bulwzdurulacaklır. 

Ye11l modtilerimizitı bütün malzemesi halis Rize malıdır, Is· 
tanbulda yapılanlara hır suretli faik olup taflta aksamı [Fmdık) 
cılfacından mamuldur, f io.tltrima rekabet olunamıyacalc dtrtctde 
ucuzdur., Ct11up viltiytlltri zazilto ve bahçtlıri için sipariş kobul 
olu1111r. 

TERMOS 
Sıcaktan bunalmamak için (1 ermos) a sahip olmalı ldıımdll' 

Bu sene Ttrmosların alemlnium ve ba~ kapaklı cinsltrlnden mada 
bir, iki, üç, dört vt btş dtf a kaim kmlmaz cinsleri de gtlmi~tir 

Çelik Ttrmoslarımız Ut beraber )'emele, dondurma, tereyoJı için 
hususi ttrmoslar da vardır. 

I 

IHTIV~RLIK 

\ 

·.~ .. 
" ... 

.. 

Peşinizden G~liyor 

ONA KARŞI 

Hazırlakh Davranın• • 


