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Büyük Şefimizin .Fmstinde Antakya Mevlevi başkanı 
Sihhatlerı· !!boğuşmalar · 1·· k. d ·· d··kı · · b. s b. r Asiler Kudüse gir· ur ıye e gor U erını IZe a ıha 

Neşredilen resmi raporlar !'diler polis merkez/ anlatıyor gökçen 
ı harap edildi Ba k d · k ·. J · ~ k rr kk stanbul: (Riyaseticumhur umumi kfilipliğinderı) - 1 - 1 Kud:ıs 18 Radyo Fı"lı"st"ın Ş an ıyor 1. zmır TUQTI tür sana• 1. ÜT UŞUnUn tören 

Reisi Cumhur Atatürkün sıhhi vnziretleri hakkında müdavi ve u 

ıtıüeavir tabipleri tarafından bu akşam saat yirmide verilen de yeniden __ bir çok h!ldiseler tının dünyaya ses veren bir şaheseridir. programını ha-
rapor ikinci maddededir : 2 _ Bugün, dün akşamkine nisbetle olmuştur . Asiler Kudüsün eski 
daha iyi geçmistir. Asabi Arôzlarda bir değişiklik yoktur. Na· mahallelerine girmiye muvaffak fz~lr pımaylri dohıyısiyle Tar- ' Fuar,, O ne ince zevkden doğ zırlıyor 
bıı muntazam 116, teneffüs 20, hararet derecesi 37 dir. olmuelardır · Müslüman mahalle klyede bir gezi yapan bu meyan ma bir gQzelllkti, ne bUtlln teruk 

Müdavi doktorlar: sinde vuku bulan bir yangında da bir kaç ~Do Şehrimizde kalan klyatiie yllksclen garp şehirleri 
Profesör Neşet Ömer Birde!, Profesör Doktor M. Kemal polis merkezi harap olmuştur Hatay mevtevilerl başkam Meh· nedl-1 şarkın eski asma bahçeleri 

Ankara, - Cümhuriyetin on 
beşinci yıldöııGmü töreni iQin 

Türkkueuııda hummalı hiı· faali Öke, Nihad Reead Belge. \ Polislerle Asiler arasında met Şahu oğlu Bııy Mushıfa Şabu bu güzellikle kiyas edilebilir. lz· 
Müeavir doktorlar: sokak muharebeleri yapılmıştır. 15 sene sonra TOrkiyemlzde gör Mir fuarı tark sanatının dOnyaya 
Profesör Akil Muhtar Özden, Profesör Doktor Hayrullah Yahudi mahallelerine hücum dUklerini gtszetemlz okurlarına an ses veren c!lzip blr şıtbeseri oldu 

içer, profesfır doktor Süreyya Hidayet Sertel, doktor Abravay edilmie, Yahudi mabedi önOne latıyor: 'ğu muhakkaktır. 
yet göze çarpmaktadır. Daha 
eimdideu hazırlanmış olan husu
si programa göre. Ankarada ha· lıarmarah, doktor Mehmet Kamil Der. bombalar atılmıetır . Bu müsa Toprak kaleden TOrktye cum Ondaki gUzelllğl, inceliği tarı 

lstanbul 18•Radyo•Riynseti Cumhur Umum1 Katipliğinden: demeler neticesinde bee kiei öl huriyetl hudutlarına girerek tren re kendimde kudret bulamıyorum va geçit resmine Türkkuşunun 
müe ve 2 kişi yaralanmıştır • yolunu takib~n orta Anadolu ve Şehrin her tarafında ba12ka bir g" elliden fazla motörlü re motOr· l- Reisicumhur Aıaıürk'ün sıhhi vaziyetleri hakkında v u 

ıtıüda'i ve müeavir tabipleri tarafından bu gün saat onda M ISlrhlar Afyon tarıkı ile güıel tzmirin hny zelllk her köşesinde bir umran süz tayraresi ietirok edecek ve 
'erilen rapor Qçüncü maddededir . 1 ret verici ruarıoa geldim Hariçte raııliyetl, her bucıığmda ayr1 bir bir çok paraşüt aflayışlurı rapı 

• ·1 · l • ı::t•[ • t • bu çalışkan ve temiz mllletimln J~tatet var. Yer yer yllkselen fab laı:ıaktır. 
2- Atatürk'ün umumi vaziyetinde büyük bir tebeddül ıngı ız erın r ı ıs ıne az zamtsndtt başardığı tnkllapları rlka bacaları ve camı mtnarelerı 

Joktur . Geceyi daha iyi geçirmişlerdir . h b kl• k ıı h t k d d Karadan yapılacak geçit res iicumunu e ıyor a ı ara ayre verece erece e daha sonra eski kaleler ouu ayrı 
3- ~abız 90 • 100, teneffüs 18, hararet derecesi 36,4 tür • ki varlıkları tamamen lnkA.r yolu güzelliklere bezeyor. mine motörlü ve motörsüz tay-
Ankara 18 (Radyo)-Riyaseti cumhur umumi ktı.tipli· Roma 18 cRadyo• Alman Ue yazdıkları yazıları yttptıkhırı Sırası gehnlşken şunu arıede yare pilotu olarak Ankarada 

r.· ajansının Kahireden alıp neşret ... opa d J k kd bil 1 
sinden; tiği bir habere göre İngilizlerin ,..r gao a arı ya ı an en er yimkl hariçte yapılan aksi propa Türkkuşunun üç yüz genci işti 

1 - Reisicumhur AtatlirkUn sihhi vaziyatleri hakkında Filistindeki Araplara karşı yapa den olmaklığım itibarile ne kadar gaodalara göre1'urkiyede ne cami rak edecek, bir o kadar genç de 
ltıUdavi ve mUşavi r tabipleri tarafından bugDn saat 20 de cakları umumi taarruz heyecan teessnr duyduğumu tasavvur ede göreceğimi ve nede camiye tesıı bağlı bulundukları şubelerle bir 
rı IA beklenmektedir . Yapılacak mezslniz. dDfedemlyec 'ğlml zannediyordum likte Cümhuriyet bayramı tören eşredileıı rapor 2 inci maddededir. BUtna hııt boyunca gördUğUm Halbuki her şehirde camiler 

1 
• d 

1 
b 

1 2 At tU k"' hhY · ti · · h ld d t k taarruzda İngiliz askerlerinin erın e ıazır u unacaklardır. - a r un sı vazı ye erı aynı a e avam e me : muvaffakı"vetı" kolay olmavaca muazzam şah eserler insana cesa var fakat ~arkın bazı yerlerindeki A k T" . . 
ted· N 1 1 t ı ı B f b ik 1 ".J n arada urkkuşu mesuısı ır. tabız 120 - teneffUs 22, hararet 38 dir. 1 ğı kanaati de mevcuttur • re ve nanç ver yor. u u r a ar gibi bakımsız ve zavallı değil blUl . 
' ______________ ..;;;_ ___________ nasıl kurulmuş bu istasyonla! ne kls bir ztnet gibi susın ve temiz j nı ve tören ~nz.ırlıklarını baeoğ-

IŞÇİ sigortaları Cumhuriyetin 15 inci yıldönümünde zaman yapılmış? bu iç ııçan ımar bir mabede layık olduğu saygı rotmen Bn. Snbıha Gökçen tan· 

• 
1f dairesi, projeleri 

hazırlamaga 
başladı 

Büyük bayramı 
faaliyeti içinde trenimiz ilerler- bihakkın gösterllmlş olurHk namts 1 ıım etmektedir. 
ken çok nazik memurların baynk zımı kıldıgım bıı camilerde boş' ----
intizamla lşlerlni ve trenleri idare yer bulmakta guçınk çekllm. Ve Mılfi Tı~ ~Ongres'ı 
etmeleri bendt? tarlrl kabil o1mı· bunuda ancı.ık TUrkiyede gördUğU 
yan bir sevinç yarattı. Ne mutlu mu alenen ilan ederim. Alel hde 

1 
.Ankara - leci sigorta idare 

;rlniıı önümüzdekı haziran ayı 
aeında f aaliyote geçmiş ol mala 

tı ie kf\nunu iktiznsıııdaodır. 1e 
dairesi kanunun bu hükmünü 
l'etine getirmek üzere şimdiden 
hazırlıklar yapılmakladır. Bu 
Cfiınleden olmak üzere ieçi si 
'farta idarelerini ilk olarak ie
:11<al edecokleri ie kaıaıarı mee· 
eki hastalıklar ve analık si· 

Yurdun her tarafında nasıl 
kuthyacağız? 

burada yaşıybolara. propaganda yapanlarıu Turklyeye Dün gene toplandı 
lzmire geldik ceuuet kadar blızat gellpte görmelerini bllhasım 

güzelleşen bu şehrin, Türkün tavsiye ederim. 
ağuşunda ilel ebet yaşamağa OUzel lzmhden lsteobula doğ 
and i~en bir gelin gibi sevimlili. ru seyahııtlme devam adcrken 
ğl, onun neş'eslnl. onun şirinliğini trenlerde gördUğUm ve öğrendi· 

Ankara 18 [Radyo) Milli 
tıb kongresi öğleden evvel ve 
sonra toplanmıştır . Bu toplan 
tıda doktorlarımız muhtelH mev Kutlama örneğini neşrediyoruz 

29 Teşrinievvel 1988 tarihin· türk vatandaşların iştlrAklerlyie 

de Türkiye Cümhurireti 15 inci 
1 kutlanacaktır. 

yılını idrlik ediyor. Bu 15 yıt 1 2 - Bayram, cumhuriyetin 
ıçinde memleketin istiklAI ve is· I iyiliklerini, halka duyuracak ve 
tikballni kurmak ve korumak anlatacak surette sesli, ıeıklı, 
maksndiyle her sahada sarfedi· 1 renkli, hareketli, fikirli ve mAaa 

görUnce gözlerimde blrlkeo se· ğlm şeylerden gayri titizce yaptı zular üzerinde ı;öz söylemiş-
vioç yaşlarını tutamadım. Sonu ikincide lerdir . 

lfortaı h kk d len gayret, emek ve elde edilen 
arı a ın n ayrı ayrı . __ 

llro1·eı 1 1 l B büyük muvaffakıyetlerın butun . er ıazır anmış ır. u pro _ . . • 
leler t kk-ı d k . . . 1 ıurk mtlletınce ve cıhan efkArın· eee u e ece ışçı sıgor . . . .. _ 
la 'ıd 1 • f d d t d ca duyulması, bılınmesı, gorul· are erı tara ın an a e • 1 • • 
kik ed"ld'kt k 1 mesi vo anlaşılması ehemıyetı 

ı ı en soııra anan ae· . . 
1•rıımak Qzere BQyük Mıllet ' eüphe götürmez bir vazıfedır. 
>.feclisine verilecektir. Bu vazifeyi, diğer bayramlarda 

1 • Projelerde iş kanun hüküm olduğundan daha geniş ölçüdC', 
.erı haricinde bırakılan fikir 15 inci yıldönümü kutlanırken 
;eo~lerinin de bedenen çal•ean bütün önemile yerine getirmek 
t~c;ıler gibi sigorta edilebılmele IAzımdır. Devlet teekiH\tı tarafın 
1 esası kdbul edilmiştir. dan alınacak tedbirler, Parti ör-

rar Di4er hıraftan ie dairesi ta gülümüzün ietirAkiyle kuvvetlen 

9e ındandan hazırlanan tahkim dirilecektir. C. H. P. Gönyönku-
Uzlaştırma nizamnamesi son rulu bu esası göz önfiode tuta· 

~?kliui aJmı~tır. Bu günlerde tel 
ilik rak Cümhuriyetin 15 inci rıldö 
n edilmek üzere devlet şurası 

8 'erilecektlr. nümünün, önceki yıllardan daha 
canlı ve daha çok heyecanlı kut 

Hatay İle ıanması için bu öğreneği hazır· 
1 1 ıamışbr. elelon görüş mel eri Batan yurtda 
k Hatay ile Türkiye arasında Kanun gereğince 28 Teşrini· 
lrı~ruıoıuıı olan telefoe hattı. lele ene! 1938 saat 13 de başlayıp 

Qe baıılamııtır. 30 uncu günü saat 24 e kadar 
fe Bu hususta hazırlanan tari sürecek olen 15 inci 1ıldöoümü 
) Je aöre TOrkiye dört mıntaka bayramı bülfin yurtda bu öQ-re 
rtı.a 8 1rılmııı bulunmaktadır, Bu neğe göre kutlanacaktır. Ôğre· 
&ı~nt~kalardan birınciSi Adana nekte temini hükOmete aiı olan 
Ciat8~01 ' Dört1ol ve ha valisi, · ik_I~ kısımların yapılması ilgili Ba-
G ı;:ı Vas kayseri ve havlısı _ ' 

Q(l0C(j Dıd }F kanhkfaflll fUkSek makamlara 
dô a e Ankara, ~onya ki . . 1 hal'dGnca mıntaka İstanbul ve verece erı emır ere göre }'apı· 

9aliaı·d· lacaktır. 
ır. 

dQ Birinci mıntaka için ~ün Parti Gönyönkurulunca tos· 
'et~ her dakikalık konuşma üc· bit edilen esaslar eunlardır: 
Gç(l 144, ikinci mıntaka 234, 1 - 15 inci yıldönilmfi rurt 
fttın Dcü mıntaka 823, dördüncü içinde bütfin eehir, kasaba Ve 
b1t taka 414 knrue oıarak tes köylerde, kara, deniz ve havada 

01unmuıtur. gece ve iüodılı bOtün halkı il· 

Çek heyeti 
Berline gidecek 

Berlin 18 cRadyo• Dört 

Çekoslovak nazırından mürek 

Ankurada Nafıa ev kooperatifleri 

Gazi Enstitüsü civarında bir 
mahalle kuracak 

lı olacaktır. Bayram şenliklerine 
bütün halkın ietirQki ve ilgilen· 
mesi tedbirleri alınmaktadır. 
Komiteler ve ödevleri kep bir heyetin Berline gelmesi 

3 - Vill\yet, kaza, nahiye beklenmektedir . 
Bahçeli evler kooperatifi de ayın 23 ün .. 

de evleri kura ile dağıtacak ve köylerde kutlama işinin dü· 

zenlenmesi için kuUama komita· l'el•oslovakyaya yardım V ~ Evelce haber verdığimiz vec Junan B, Naki ırnsten'ın avdeti 
ları yapılacaktır. hile, Ankarada ev kiralarınııı ni müteakip mukavele projesi 

a) VilAyet komitaları vali- Ü •t/ d.. yüksekliğini göz önüne alan Ba 
nin, kaza komitaları kaymakam mı er suya UŞfÜ. 1 yındırhk Bakanlığı tnrafıudau Ekonomi bnkanhğının istediği 
larııı, nahiye komitaları nahiye Fransa ve İngiltere bakanlık ile demiryolları, P.T.T şekle sokularak tasdikn arzedile 
müdürünfin başkanlıkları altın· d ve hua yolları idarelerinde çalı- cektir. 
dadır. yar ım edemiyecek· ean memurları ev sahibi yapmak Mahalle nerede kurulacak 

b) Azaları; yerin en büyük lerini bildirdiler t1zere bir nafia ev kooporatıfi ku Haber uldğımıza göre Na 
askeri• komutanı .. e.,8 verine rulmasına karar verilmişti. k ·r· 

• ı ' fıa ev ooperatı ı evelco tayyare 
göndereceA"i zat (bulunmadıkları Paris 18 (Radyo) - Fransız .. Kooperatifin esııs. mu~a~ele~ meydanı olarak hava yollarınca 
yerde askerlik şubesi reisi) be· hükumeti giri11diği birçok taah eını ha_zırla.mak ve dı~er ıptıdaı istimltik olunan Gazi terbiye 

Ü . hütlerin ifasına mecbur olması teşel,lbuslerı yapmRk uzere dev . - - b" ı d k" Jediye reisi, kültür direktör , vı· 1 t d . 11 1 ııı. 'f 1 cnstıtusu ınasın n yanın a ı 
ı d dolayısileçeko~lovakvava yardım e emıryo arı ı10sı ut ve tarı e Hlyetlerde Parti lyönkurulun an ı ı d . . .. B N k" K"" t , . · arsayi memurlara ev yapacaktır. 

aıresı reısı . a ı os e nın . . . 
bir üye, kaza ve nahiyelerde vaziyetinin müsaid olmadığını reisliğinde bir komisyon kurul· ı Nafia memurları ıçın bır mahal 
Parti Başkanları, Halkevleri, bu· bildirmiştir. muştu. le halıne getirilecek olan bu ka 
lunan verlerde Halkavi Başkan· lngiltere hfikOmeti ise yal Komisyon kooperatifin esas sabada yapılacak evler için lü 
ları • Halkavi Başkanı Vali vera nız baeına vadedilen yardımları mukavele projesini hazırlamış 1 zumlu olan paranın ziraat ban 
Kaymakam olan yerlerde ev yö fapamıyaca~ını Qeklere tebliğ ve Ekonomi bakanlığına vermiş 1 kasından kredi suretile temini 
ııetim kurulundan bir Aza, etmiştir. tir. Ekonomi bakanlığı hukuk/ düşünülmektedir. Devlet demir 

c) Köy komitaları halin ica . müşavirlil}i mukavele projesinde 1 yolları tekaüd sandığı He ziraat 

hına göre vilAyet komitaları ta· ~ocuk l.ek'ımler'ı kongres'ı bazı değişiklikler yapılması lü · ı bankası arasında kredi iei üze 
rafından teekil olunat'aktır. V il zumunu Bayındırlık bakanlığına 

1 
rinde ilk temaslara beşi mıetır 

4 - Kutlama komitalarının - ••• bildirmiştir. Halen Anupa'da bu , Bahçeli ~vlerin kurası 
ödevi kullama işlerinin düzenlen Her sene toplanma· T arsusta 1 ayın 23 Onde yapılacak! 
mesinde merci olmak, şehir veya • J

1 
Bahçeli ovler ropı koopera 

kasaba içinde kuram ve idarele ya karar verdi c h b 
rin kutlama çalıımalarını birbi· um urıyet ayra- lifinin yaptırmukta olduıtu 170 

Ankara 18 Radyo Memleke evin bazı noksanhklruının ik 
rine uydurmak ve düzeltmektir. timizde ilk defa Türk çocuk he mına hazır/ık/ar mnlıne çalıeılmaktadır. Koope 
Bundan baeka her komita, ken· kimleri kongresi bu gün eıhat Tarsus Husuaı - Cumhuri ratıf ortakkları 23 birınci teş. 
di işlerine ve kendisine bağlı Ça yet bayramı müunsebetıle bura rı·n paz"', r gü ü mahalle meuda miisteearı Asım tarafından açıl " ı 
lııJmalarını tanzim ve takip ede da hazırlıklara devam edılmek mndn toplantıya davot edilmiD· 

mıetır • 11 

cektlr. tedir, Bayramda Şehir temaınen ıerd!r. 23 birınci tesrinde evler 
4tr Bundan sonra Suriye ile gllendirecek bir coekunlukla kut 
da U~a araeıudaki konuşmalar ıanacaktır. 
tar u Joldan yapılmasına ka Memleket dışında Türk Elçi 
dah:ekllmielir. Bunun ıylsi yol ve Konsolosluklarında bayram 
tııı1 ısa olması dolayıalle ko 
••<tıına Ocretlnln daha bulunma törenle ve elçiliğin veya konao· 

5 - Komita, bayram dola· 
rısiyle nasıl tOreu rapılacaıtına 

ve eehir, kasaba içinde bayram 
hana-i yerlerde ve ne gibi a-Oste 
ri ve ıekillerle kutlanacağına da-

B. Asım bir aQıhş nutku tezyin ve teuvir edilecektır. için kura ç+ıkilecek ve herkesin 
söylemi~, doktorlarımız muhte Belediye, Halk partisi, Hal evi belli olacaktır. Evlerin analı 
ı ·ır me"zular ÜZ"r·ınde konuşmusı kevl geniş bir proğram hazırla k" . . b" 

~ "' v ıarlnrı ı ınoıtoerın ırinci günfi 
H k. . 1 k . mıştır. 

lardır . e ımlerım z ongrenın Bu güzel günde belediye ortaklar evlerine girebilmek üze. 
her sene tekrar edilmesini ka 1 parkındada e$tlenceler tertip edi re bir iki gün evelinden verile· 

r, ıosluğun buluaduQ'u yerdeki -Sonu ikincide - rarlaotırmıolardır , leoektir, ceklir. 
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(1) YAZAN: K.likyada 
R. Yalgın 

Tarsus ve Gözlukule kazısı c2> 

Te~avüle çı~anlan yeni ı 
paralanmız 

Antakya mevlevi 
başkanı 

Almanyada 
Doğtım gittik· 

çe artıyor 
Bu baehk altında yau yaz

manın ne kadar aOç olduQunu 
bilmeyenlerden dtQ"ilim . 

Fakat dört senedir bu mu· 
h itte sarfeUiQim mesai ile oku
rup öğrendiğim bilgileri sakla
mak da hiç işime uygun gel· 
medi . Onun için eimdiye kadar 
·Türkçe olarak- bu yolda toplu· 
ca yaıılmıe açık bir kitaba ma
lik olmadığımızı göz önüne a· 
larak eksiklerile beraber (Tar
ıus ve Gözlükule kazısı ) adh 
olan eu }'aıılarımı saygı değer 

okuyucularıma sunuyorum · 
Mevzuumuzda sıralanan bahis 

lerin plAnı ~örlece düzenlen

miştir. 

ı -Kilik1anıo tarihte umumt 
durumu6zernde miUAhaıalar 

2- Tarsus bölgesi içinde 

adlar cihangir simalar yığın, yı· 
ğın ırk aröçleri cevelan ederken 
ufkumuzda yıllar ve asırlar geç 
tiQ'i halde maalesef mfihim tarih 
vesikalıırı bulunamamıştır . 

Çul:urovayı herkes bilmiı 

fakat tanımamıştır • 
Şurada gözlerimizi kapaya

lım tarih sayfalarını göz önüne 
getirelim bakınız Çukurova na· 
sıl görünür . 

Hiç . • Halbuki lsanın do· 
gumundon beş bin yıl önce Me
zepotamyadan taşan bir tufan 
vardı . Bu tufan garbe akark~n 
Dicleyi Fıraı'ı aşarken Ceyhon 
ve Se~han ırmaklarını yarıp 

geçerken neden bir girdaba gir 
miıt gibi gözlerden nihan 
oluyor t . 

Bu akın ne olmuetur Y Hu 

88 milyon 476 
155 liradır 

bin 

Ankara (A.A) - Türkiye 
dQmburiyeti Merkez bankası· 

·rürkiyede gördükleriııi 
aniatıyor 

bize -~ ...,.,__ 
Fransada akıine 

nın 15 ikinciteerinden itibaren 
Alman istatistik dttiresi 

t~davüıe. çıkarmıya başladı~ı '
0 Başkan di"OT ki· İzmir fuarı 1 ürk sana tarafından oearedı· ıen 80 bir 

nı hartlı bauknotlardan 1 ılkteş 1 J ' T 

rin 938 tarihine kadar. tının danyaya ses veren bir şahseridir. rapora göre bu senenin ilk uç 
Bes liralıklardan 32,095.015 -Birinciden artan- lerin yetişmeleri hususunda ya aymda AJcnanyada 363 biO 

~n liralıklardan 18.012,090, elli ğım sorgulardan da aolRdımkl bll pılan teşkilAt ve ihtimam insana doğum kaydedilmiştir. ve bll 
lıralıklardan 19,221,900 ceman tun bu tren yolu üzerindeki son hananlık veriyor. rad:am geçen sene ayol mud· 
88,476,155 lira tedavüle cıkarıl ıtsrın buton terakkiyauoı havi dağ Büyük Türkiyeniİı ve bütün det zarfındakioden 112 bill 
mış ve mukabilinde eski harfli ıar kadar muazzam fabrikalar iş şarkın Atanın yaratdıQı refah 
banknotlardan ayni miktar lira çi isliyor ve çok bol ye\·m\}·e ver saçan türkiyeye Oı milletimin fazladır. 
tedavıllden kaldırılmıştır. dlğl gibi çok iyi bakıyormuş ame içine kadar giı ıp benim ~ibi gö Buna mukabil Uç ay zar· 

Cumhuriyet ~ayrammda 
Büyük pehlivan gü
reşleri yapılacak 

lelerin Odaları, lıamamları lokan· rürse h ariçteki aksi propağanda fında :!33 bin kişi ölmüştür• 
taları e~lerde az bulunan şekil- yapmıya ye!teneu ııeydiği belir ki bu da geçen senekine naıa· 
de temizmie esasen her fabrika· sizlerin nasıl bir hiç olduklerını ran :>4 bin azdır. Bu suretle 
dan sonra g.eleıı >'"Preni bir ö~renirler. bu senenin ilk Uç ayı içinde 
şehir iörüp sordukca amele ev Şark medeniyetinin ve ha 
leri dediklerini iÖrdüm. Bunun yatının hamisi ve her sahadaki doğanlar ölenlerden 130 biti 
neticesi: bu iünkü Atatürk Tılrki7esinin fazladır, 

tarihi hudutlar, na ancak cevap verecek antre-

Silifke, Tarsus ve civardan 
gelecek pehlivanların da ietirA 
kifle Cumhuriyet bayramında 

şehrimiz sıadyomunda büyük 
bir güree tertip edilmiştir . Bu 
güreşler için stadyoma Kirmek 
için duhuliye alınmayacaktır . 

Tek bir iısiz adama rastla• cumhuriyet hükümetine mesned Bu rakamlar Fraost1dakİ 
mak mümkin değil istanbul tica ve baAlıdır. Çünkü earkı garbe doğum vaıiyetinin tamametl 
ret ve sanayi yolunda durmadan baAlıyan asil ve necip Türk mil aksini gösteriyor. ÇUnkU Frsıı 
çahşmakde ve bir QOk yenilikler Jetinin öz ülkesi ve ı bunun asil eada ayni devre zarfında do' 

3- Tarsus çevresinde tariht poloji ve arkeoloji ilimleridir . 
eserler ile anıtlar, Sonra yine muhitimizde bir Arza 

4- Tarsus kasabasının her va medenifeti mantar bitmie vücude getirmektedir. çocu"ları ve bılrılkleri hep bir· . ~ 
Yolum ankarayn geldi Xe· den tek yurdum ve ~ek atam vsr ğum 1300 azalmış OIUm 1 

kurunda durumu ve uehir için- gibi Kilikyayı sarsıyor, nereden 
deki mimari ve tarihi eserler, geldiği meçhul bir ırk halinde 

5- Gözlükule hafriyatının insaniyete hizmet edi1or Akde ilmi bir gezinti 
cip Türk milletine ulu önderi diye dolu bir imanla baQ'ınyor' on beş bin lartmıştır. ölenler 
Atasının yaratdıQ'ı eehri görünce medeniyetde işte bu birlikden doğanhırdan 35 bin fazladır• 

gö~s.üm kat>ardı. Aqil Türk mil: doQ'ar ve yaear. DaL 'ıkada yu·z kur~un üç senelik verimi, niz sahillerinde varlıklar kuru Yömük \epe hafriyat heyeti 
başkanı Pfofesör Jou Garstang 
ve heyet ilzasından Mister Loiı 
bu aün müze müdürü Yalman 
Yalgın refakatinde Merıinde 

Koraduvar, Kazanlı ve tarihi 
ismi ReA-ma olan Yeniköy, Ada 
nalı ve daha bir kaç köy geze 
rek ilmi incelemeler yapmıelar 

letın111 inkıldplarına temel vazı Ezcümle dışarıdaki aksi pro 1 \' Bu beş sa71 incelenirken yor . Faknt hu da diğerleri gibi 
Tarsueun çevresindeki haraheler, ne olduğu anlaeılmıyan bir afsa 
büyükler ve tarih iıerleri, (Tar· neye dönü1or. Ve yukarıda de
susun etrafında hAll\ yaşayan diğimiz gibi tarihe yardımcı 

ve ayakta duran Namrun, Gülek, ilimler faal olmazsa tarih böyle 
lbrahimpaea tabyeleri, kocaköy masallaşıp kalmaya mahkum ol 
ve Annaea kalesi, Tarsus şehri maktan kurtulamıyor • Daha 
içindeki su kemerleri, kale ka- eski zamanlara gitmirelim; lysa 
puları, Donuktae gibi meçhul nın doğumundan 2000 - 800 yıl 
binalar, sutüen adını taeıyan önce merkezi Boğazköyde olan 
cnğhyan, mağaralar, rnesciller, Eti birleşik devletlerinin Çukur 
camiler, medreseler, türbeler,han ovada eecaat ve saltanat süren 
lar, hamamlar ve imaretler) gibi movatalılarını, iebu tahsolarını 

eski eserleri gözden geçirmek tarih kaydotme~e unutur . Ve 
eimizin belkemiğini teekil ede- bunlar . z.ul~~et~eri -'~ramaya~ 

k
f nurlar gıbı sonup gıdıer . Nı 

ve Tarsus hafriyotına da uğra 

yarak orada da Amerikan heye 
tinin mesaisini görüp takdir et 
tikten sonra akeam geç vakıt 

Mersine dönmüş oldukları haber 
alınmıştır . 

Bisiklet ve sokak 

fesi gören bu ulu belde nasıl pağandalardıwı biride Türkiyede 
bir ihtimıımla doğmulf. Ne kada evkafların ıa.~vi vazlyetidir! •• Ne 
Ovün3lse yinede azdır. Bir hara utanmadan savrulan bir yalan 
be bir r.eıınel olurmuıt meğer. 
Türkün 15 yılda başardığı 15 Ankarada muazzam abidelerden 
asırda yapılamıyae;ak kadar bü biride vakıflar müdüriyeti bina 
yük ve müdhiştir. sıdır. O yerde eskiden unudul· 

Hariçte kötü propağanda 
yapm,ya uğraşan acizlerin kötü 
am..:lini değil gözlerilfl görünce 
gözlerınin ferini söndürecek ka 
dar mühim ve höyüktür. 

Yeni Ankaranın büründü~ü 
bu güz.ellık içinde parlıyan yıl 
dızlar devlet müesseseleri, yüz 
}erce mektepler, apartmAnlardan 
müteşekkildi. 

mue haklarlle bu gün muazzam 
bir sermafe olmuş hakkrn kimin 

olduğu bulunmuş ve hak yerini 
tmlmuş bunu ancak Türkiyede 
görebildim, oğündüm ö~ünece 
ğim. 

Misafiri olduğum bu şirin 

vataııııı hataya doğru ayrılırken 
bu günü ve bu günümüzü yara 
tan atamız Atatürkün başımız. 

dan eksik olmamasıııı ve refah 
saadetle yaşamalarını onun vene 
cip milletinin sayesinde kurtulan 
\urdum adına yaratana yalvarı 

Ameri !iade ki isi lrth f abrİ' 
kaJarında mUteh6ssıslık ede0 

Con Harant isminde bir mU' 
hendıs da ki koda ıoo kurşt1° 
Dtan yeni hır sil'1h icad et(Jli; 

tir. 

Veteriner mü~ürü 
Bazı tedkiklerde bulunınıı• 

üzere Anamur kozasına git[Jlii 
olan viU\yet veteriner direktört 
B. Hüsameddin Karadağ eeh!1 

mize dönmüştür. 

ce ır · h ' IA 800 1 ·· Bu bakımdan ortaya koyn- aset mı Uan yı once mu hoşusu Hayvan ~astahğı 
k" -k serin tarih' hitimizi ateşe veren Asurileri 

caAımız eu uçu e ' kendi ateşlerinin alevleri arasın 
ve turizm bakımından da değer da duman olup kaybolduğunu 
li olabilmesi için elimizden gel-

Pazar günü Mersin idman 
Yurdu gençleri arasında bisiklet 
ve sokak koşusu yapılmıştır . 

Bu &on mekteplerin binlerce 
.(üzlerindcıı fey1.in nuruakan şen 
talebelerinin kal'i hareketlerine 
övürıecek şeyler. İstikbalin par 
tak emellerinı doğurac:ık bu genç 

Anamur kazasının Çarıkl~ 
köyiinde koyunlar 11rasında ~ 
çek hastalığı çıkmıştır. Sirare 
karşısıuda bulunan har•••j 
çiçek aşısı vurulmuşdur. 

görüyoruz. 
diği kadar güzel fotoğraflar ile -Daha var- Bisiklet eehir çetresinde 

yapılmış ve sekiz genç iştirak 

eım iştir • Biriııci Ha, ikinci Der 
vie Aslan, üçüncü Hüseyin gel 

yorum. 
zenginleemesini istedik . 

Bu hususta meydana gele
cek eksiklerimizin gençler tara
fından tenkit edilmekten ziyade 
tashih ve ikmal edilmesini dileriz 

Kilikya : 1 
T a r i h i ; a r k e o· 

Jojlsi bakımı durumundan Tür
kiyede husust bir veQhe göster· 
mektedir . Ôtedenberi tarih ve 
arkeoloji 1\limlerinin gözlerin
den kaQmasanbu enteresan mev 
zu sıllardanberi Osmanlı devle
tinin iş aksaklıkları ve Osmanlı 
vatanının asayie bakımı yüzün· 
den mühmel kalmış ve bu gü
zel mıntaka ıarih Aleminde Cum 
hurisete kadar bir muamma gi· 
bi faeamıetır • 

ÇQnkü : Tarih, tarih olabil
mek iQin ilmt ve arkeoloji tet
kiklere muhtaQtır . Bunu daha 
açık anlatmak icap ederse: dife· 
biliriz ki : bir millet raeamıe 

takat vae11rken etno~rafrasııuda 
raeatmıştır,bu etno~rafya eserler 
hAdiselerle binler rıl toprak al· 
tında kalmıe ve nihayet arkeo· 
loji ilmi gelmio ve bu vesika
ları toplıyarak tarihi kurmuetur 

Onun için tarih, tarih ola
bilmek kudretini bir de arkeolo 
jik tetkiklere med7undur . Ve
ıikftsız kuru bir tarih mQımir 

bir ilim olamaz • 
Böyle tarihlerin earfaları 

döndükQe, ciltlıri kapandıkça 

içinde eüpheeiı birbirine · bağlı 

olmayan vakalarla birer heyula 
aibi ademlere gömQlür • 

Ve o tarih, tarih olmaktao:zi 
yade masal mahiyetine girer • 

Kilikya tarihi de bu Akıbet 
lerden birine u~ramıe ve Cum 
hurisete kadıır arkeoloji ve an
trapolojı ilimlerinin yardımları
nı görmedigl için aksak ve a-
cıklı bir halde gömülü olduğu 
meçhuller ıçindeu çıkamamıetır. 

Muhitimizde bir ıOrü tariht 

[1] Kilikya cCiliria-HeredoL 
•Fenike kralı Ajenorun bir oğlu 
vardı oııuıı adı Kilikra idi.Onun 
için bu muhite Cılicya dendi:ıı 

Longloor •Kilikya kelimesinin 
mAnası madodir • der. Milt\ttan 

Cumhuriyetin 15 inci yıldönümünde 

mie'·~~:.k koeu•und• birinci· ' Büyük bayramı 
~====-- =-
ram törenine iştirakleri ee~~ 
ve bunlar için trübünlerde > 
ayrılması geçen senelerde old 
au gibi ve keııdilerlni ağırlı! 

Derviş Aslan, ikinci lbrahim Yurdun her tarafında nasıl rak surette yapılmıılıdtr. 
sekiz asır önce Ninvalılar Kilik- üçüucü Ahmet gelmiştir . Süslenme ve donama 
rayı zaptelti , Kildaniler onları Bu koeulara altı hafta de k ti ~ ? ıJ1 
maglüp edince Kilikya Kildani- vem edilecektir • U ıyacaglZ . 14 - Cümhuriyet ba1ro 
!erin adını temsil eUi deyenler nm renkli ve ıeıklı olması eıı 
de var • Biznnelı ~~tiyen ( Ada- Nüzhetiye ocatı Birinciden artan gundur. tır. Bu önemli esasa göre tJS· 
nos ve Saroe) masalında Tarsu· k • ır hazırladığı p~og~amt boyram·ı 9 - Vatandaşlar yakalarına ram günlEıriude şehir ve kfl· 
su zikreder . Fakat Adana adı ongresı dan en az Oll gun ön_ce bastırıp 1 kendi taraflarıudan tedarik edi bal arda bütün resmf daireler. 
Tarsustan daha evvel geçer . Nüzhetise ocağı kongresi ı dağıtır. G~z?te ve saır vasıtalar· kcek 6 okları takacaklar. ledlye ve hususi idareler, O. J 

[2] Tarsus:Bu adın (Tar-sus) e•elki gün akşam Parti binasın la da belırtır, Basın vasıtdları 1 Temelatma törenleri P. Ocakları, Halğevleri, resıı'. 
yahut (Tdgar·sus) tarih adların da D Necip Er~unun baekanlı· bulul nb~lı.yan yerlerde daöv~ll calk· 10 Deçlelin hususi idare çe hususi okullar, müesReEle 
dan doA-ma olduRu hatıra gelir ğında r aplmıetır. dırı 8 1 ır ' 'e uygun g ru ece j ıorin lJelc diyeleriıı, büiün ulusal baukalar ticarethaneler, ev 

k . T- k baeka vasıtalardan faydalanılır. .. • h 
Tarımda en es ı ur sorunun Ocağm çalışma raporu uzun Ş h. k b I 1 kurulların kopru, fabrfka ve sa dükkanlar, Eıpor klüpleri, ~e·· 
adına (Tohar) Te .. r ıt . T" . - k e ır ve asa a ar ıt. t ki ı . • a a ıse ur· bır muna aeadan sonra "'aynen re g ·ı yap ıraca arı f•ser erın ve kasabalardaki meydanlar 
kün adı~a (Tohar) denmie~!r . kabul edilerek se"lme aeçilmie l sOslenecek temel atma merasimi ile bitmle dd 1 d 1 ü 1 ıı 
Hatta Bızanslıların bugün Goksu v • • 6 _ B d 1 . 1 . . ce ca 0 er onatı ır ve 8 8 e ~ .. .. ı ve ayni idare heyetıne: Avukat ayram 0 ayıeıy e ee bınaların açılma törenlerı bay · 15 - Çocuklaı ı en ifaileP 
adını taşıran kasabanın (Gogok ; ı · k b ı ü ı k ı · • 
sus) olduQ'unu rivayet ettikleri Mahmut Kemal Ender. Aceota ıır ve aaa 8 ar 8 s eoece t r. ramdan öncekı en yokın günler· ren salıncak, ath karınca, ktJ1' 
ni Teksiyeden öA"reniyoruz . memurlarından Şakir, Fen me· 7 - Caddelere ~e me1danla de yapılacaktır. Hayrum içinde ve diQer eQlenceler Couıhıl 

Alman arkadaşlarımdan mQ murlarından Memed Ali, redek ra asılacak vecizeler in ve 1apıla ancak geçit resimleri bayramlaş· yet bayramrnm eeh1r ve kaeııtr 
hendis Fasfer ite muhitimiz azahklara avukat HilAI Kemal cak takların rerleri kutlama ko ma törenleri ve muhtelif eekiller nın alışılmıe yerlerinde eskif1 

hakkında raptılımız muhabere· Avukat Halil OlgaQaf, avukat Sa mitası tartıfrndan tesbit oluna de eğlenceler dıeıudn :halkın den daha düzenli bir surette 1 

de Tarsus lQiıı mumaileyh bir feddin Taker ve kamun konire• caktır. Bunun bir plan eözetlle 1 baeka eeylerle mceiul edilmeıl zırlat1ırılarcaktır. Çocukların c01 

mektubunda arnen eöyle der : sine delege . olarak da Onslye rek önoe::len haıırlanmaeı ve doğru de~ildlr. I ielmeleri ta bit olan bu eğıeıl 
c_Tar~u.s mutlaka Hitit Hi~eroğ- Berker ve Halil Oli8ça7 ıeçilmiı asılacakları rerlerln • binaların f ıı - Bayram günü törenin meyd nlarında \IO yerlerinde o0 

hfl~r.ını ~azan .te_kudo-lskıt mil· )erdir. ve meydanl <ırın durumlarına gö yapılacağı Cümhurivet me)'danı 1 ıarın gözzlerine çarpacak ' 
le.tının bır eehrıdır. Manaeı,Tars • re düzenlenmesi için tedbir lalı . . el' 
ilAhınrn ıehri demektir . -Us· Memleket hastanesı nacaktır bayr~mdam önce temızleumelı alakalar~nı çekecek su.r) 
kelimesi birinin hAkim olduğu l · ve duzeltilmelidlr. Süslenme ve Cümhurıyet hatırlatıcı gös 
yere delftlet eder -Tar us· kule Oprati'Jr ÜğÜ Vecize, genel sekreterlik ta donanma ieleri en çok bu mey· ı ler tertip edilecektir. 11 
hiyeroQ'liflericde ·ilahe 'mf\nası- Mersin •Memleket hastanesi rafmdıtn butırıhp vaktinde iÖD danda iÖze çarpmalıdır. 16 - Süslenme için kul' 
nadır :ıı dır . operatörü B. Safa Borbor Afyon der!)mie olan matbu listeye iÖ" 12 - TOreııia diizelmeıini lacak baelıca vesıuıl~r : ıı 

Prf, J. Garstang •Hitit im karahlsar memleket hastanesi ' re harf örneklerine UYiUD oe· ve halkın iatirahatioi temin için 
1 

Bay~ak!a~; qıersı·~· meee, ilııJ 
paratorluQ'u adlı kitabının 186 operatörlOğQce ve yerine Af~on ! kilde seçilecek ve terkip oluna bu me~damn önceden bır krokı aıı zey\ n a tarı gı ı yee 

h ' f inin Q ı 1 ler· kırmızı beyAz kordeUl çf ınoı sa 1 es Q numar ı zey· memleket hastanesi operatörfi cakhr. de töı ene ı•tırok edeceklerin 'ı h ı ki d 1(1F 
lınde Prf. Sayca den naklen Tar . . . ı .., ze ev a arı ve ta ar ır· r 
susun bir Hitit adı olan Tarsa R~cep Sayğau tayın edılmışler· I 8 - Herkee basram iÜııleriıı durue yerleri iearet, yazı ve fi Aerde mümkOu olduQu kod' 
oldu~unu _s~yler ve 1910 tarihin dır. , , , İde yeni elbiselerini giyecektir. lamalarla t..ıellrtilm clidir.,. çok bayrak asmatta dıkkat ed 
de neerettığı cThe Lang of. Tlıe Yenı taym e~tlen Okuların ve resmf dairelerin ta ıs - En büyük sivil me melidir.) 
Hittites:ıı adlı kitabında Tareusu 

1 

· j ıebelere, hizmet adamlarıua vere mur ile askert komutana bir Bundan ba~ka şehrin ~e!( 
mufassalan anlatır . Hükümet doktor· cekleri yeni elbiseleri bn bay. trüblln ·ve buııların yanında da kasatıalarn111 eıı işlek coddel 

Mısır. O~elisk'leri Tarsusu • ı ram günlerinde dağıtmaları ve da geçide ietirak edemiyecek de iki taraflı olarak lOınhıır, 
Tarazos dı1e ıearet ederken bu l . . . yeti ·011 güzel bir eureue 80ııı~, 
rada Siyczlilerin bulunduğunu arımız 1 n~lelerı_n. de çocukları~ı~ )'Clll el üniformalı subaylara, yüksek f . ö t 01' 

b 1 b b 1 memurlara maQ'lul gazilere ve cak gra ıklerı g ermek 111 0~ da bildirir, Amasya tarihi Tarsus kazaeı hılktlmet ta· 1 ıse erını u ay ram ıçın a ma za vitrinlerini bayramın btU1 ~ 
buralarının 4000 yıl öncecSolit:ıı bipli"'ine Emirdal\o hQktlmeı tabi ları yerinde olur. şehit analarına trübüııler yapıl ce 

& " lüğüııe yaraşır şekıller vere ~8 
Türklerinin olduAunu iearet eder bi Tevfik Ögud, Anamur hükıl· Hayır cemiyetlerinin de fn· malıdır. Bu soıı lrübüu (kahra· süslemek, toplnnlı salonlarıuı si 
kon burada siyezlilerin bulundu mot doktorluQ'una B. Galip ta}'in kirlere vereceQ'i olbi~e ve P.şya· menler trübünü) olat·ak ayrılma çük oayraklHr \e yazllarlıı 

Q'unu da bildirirler. f ıdilmıflir. 1 
fi bu aü11lerde daaıtmaları u1· 1 lıdır. ltlçi, kouıoıosıarm bay· noılemek bu aradu eayllabilir· 
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1 
i l A N Cam~u~i::~:o!:einci yıl ı 1 Dünayda Neler oluyor ~i~~~Tsı içel Nafia müdürlüğünden 

~ ............... f · t] 1- 2650, l ı lira lwdeli k.< şiflı Mt~rsin nwmle 
- ıkıncıden urt8n - Z ifa gAC0Sl pa ıyan ıs- ıo - 938 ket lıastanesı ikmal iıışaalı ı 2- ıo-938 tarilıiııden 
17 B ı b • t' t b J Pamuklar 'Ku. S. ıKu.s ... b k ı . ·ı ı 1 - u yı cum urıye ın a anca ar Kıevlant 3~= ili aren açı Cl\SI lnıe)e l\ÜllU muştur. 

151nci yılı olduğuu belirtmek _ Dağmah 29 2- Eksiltme ö 1-10 938 larilıine l('Sadlif t>dt>n 
Gıere 15 ralcamı bl1yl1k ola· 1 · d L · ·h · c 28, · d '1 · ·· Napo i cıvarın a usıyano ı tıyar iovanni korkudan diz Kapı mah İ pazartesi giiııti saat 15 e ,, er~ıu vilaypl f'llCU-
'•k •ııkbı ıııkııı en çok gö· kasabasıoda mahalle gençleri leri tutulduğu için yerinden Koza 5, SO l 1

1 
... ı, ı'irıde ihale edilPCt>klir. 

ıl 11lnen yerlere konulacaktır. , t f d ya ı f a b" Kırma yok ~ n-, • 
. · ara 10 

an pıan en ır kımıldıyamaz. Derhal çağırılan Kozacı parlag·ı 27,50 ı Eksihnw\;e L!İrnu"k islİJPıılt•ıiu 198,77 liralık 18- Gecelerı elektrık- şakanın Acıklı bir netice ver· . . . .ı ., • 
te elektrik olmıyan yerlerde diği bildiriliyor. Geçenlerde d_oktor ıhtıyarı~ korku netıce Buğday· Çavdar muvukkat le.minal paru~ı ı lıu!'\usi muhast>lw VflZ· 

il l&kı veya radyum limbasın· Ciovanni adında flS yaşında sınde aeabt bır. kölUrUmlOğ~ Sert anadol 4,50 llPSİııe Y<ilırmala11 Vt>)':t o uıildar lt>minal mrk-
d.n fenerlerden ve meşale- bir ihtiyar Paparoıza isminde 1 tutulduğıınu tesbıt eder. Yeoı Yumuşak 4.,25 lu bu lİ~a ret odası Vt-' vil3) Pllt'll it l~ca kl:-_t rı t>lıli yet 

d• lerdeo iıtifade olunacaktır. de 44 yaşında bir kadınla ev· · gllveği bunun Uzerine zifaf ya Yerli buğdayı 3.50 vesikasırıı t•ucüuıeııe ibraz t•lnırlt>rİ lazımdır. 
10 Minareler ziya tertibatı ile ıeoiyor. DUğUn merasimini 

1 tağından kaldırılarak hastane· Çavdar 3,, 4 . Fazla nn h'ınıal almak iı-tiyf)ulrrin Nafia 
d~nanacak ve inkıliba ait ve- mnteakip yeni karı Koca oda iye naklolu~ur .. Ciovanni has Anadol yulaf yok miidürHi .. frline rniiracual etnwlt·ri ih\n olurıur. 

r· cııelerle mabyiler kuıuıacak )arına çekilerek yatarlar. Bir tanede derın bır baygınlık ge Arpa .., 
13 

l G- ıQ-2 2 
r- lır. . . t\r. soııra derin bir uykuy'l da· 

1 
çirir. Uzun mUddet ayılnmaz. Anadol 3.62,5 

a· 1~- ~~celer1 .her !erın larler. Bu aralık kapılarının ö 1 Hastanın sıhht ahvali çok va· Yuli 3,<-'5, 
Ut kudretıne gore şenbk fışenk nUnde patlıyan tabancaların! him bir şekil alır, Zabıta ta Nohut ekstra 5,50 6 
(it leri yakılma11 faydahdır. gece g,UrUllUsUnden ikisi de Ant su 1 bancaları patlatan mahalle fasulye 8,,nO 11 

'I'asl1i11 
jO tenliklerinin gU-ıelliiini ve çoı rette uyanırlar Kadın yatak-1 çapkınlarını yakalıyarak hap- Yulaf yerli 

4
.'1,,25 . 

~unluaunu artıracak olan ıen- an fırlıyarak kaçar. Fakat se tıkar. Mercimek ıark 
ııi lik fiıenklerinin baıka hava t Sablep 

eO ltzı ve elektrik ~esisah oı.n Oefinı arayıcılanmn ~ula· 1 Bütün ~Dnya motorleşiyor Tatlı çoğen 
aO Yerlerde bu ııık lamba vasıta Balmumu 
<f larından da iıtifade olunarak madıkllfl define ~utOn dUnya motörleşiyor. Cebri 
ıl bi1ba11a onlarda özel tesi11t Şehırler, köyler, ordular hep Susam 
ıet Y•pılabilece w i ibi bunlann Bilkre~ten bildirildiğin.e gH motörJU nakil vasıtası kullan~ Ya alı 

nı t 1 g d •1 
1 d de re Grecı kasabasında bır se· yorıar. Bunların sayısı glln P 

r• b:vüc'~ o mla ıgı yer er le 1 oedenberi Uç define arayıcısı den gUne favkal~de -artmakta Siyah 
uy " ateı er ve meşa e er Şark 

Y ._ ı k ı·;.· · ü bir defineyı meydana çıkar· Jır. ••u ara gece ıen lglnın g - k . . h r . ti 1 Bu gidişle Avrupada her Anadol 
ri· telliği ve parlakhğı arttırılır. rna ıçın a rıya a . meşgu . . . A dın 

1 . olmaktadırlar. Bu defıne arayı aılenın yahud her adamın bır Y k 
:. dren • k b cıları Arııavud ohm bir lokan otomobili olacaktır. Mesel:'\ Yıkanmıı yapa 

20- Her şchır •.sa - a tacının TUrkiyeden ftldığı mek Berıintle 1928 de hususi ya• Güz yunu . . 
~: lcayde vatandaşlarm genıf ol· tup Uzerine harekete geçmiş· hud taksi olarak işlemekte Konya malı tıftık 

çtldu bayram yerinde bulun· lerdir. Arııanıda gönderilen ohm 16409 otomobil vardı.. Yoz~at 
lllaıı için tertibat alınacaktır k 1877 d R 

1 
On Hene sonra bunların mık Keçı kılı 

Uluı eaemenligı·'nin kuruluı ve me tupta . e us arın darı 414579 otomobili bulmuş 
• . } hllr.umu Ozerıne BU kreşten ld .., t d b .. Ylıkaeliı savaıının remzı ola::ı . - o ugu geçen emmuz a u Pırınçler 

bu b . çlerine bütün kaçmağa mecbur olan dıg~r şehrin belediyesi tarafından B. . . . mal 
•yram sevın A •• • bir TUrkUr. altınlarını ve mU ırıncı nevı. 

11 

1

14,75 

yok 
47 
46,SO 
51 
80 
yok 
110 

47 

22 

60 

içel hususi muhasebe müdürlüğünden 
)luhasPlwmizi11 938 seııPsi evnıkı nıathua ihLiya
cımıı elsiltmep~ konul iuğu v~ ~ 1 birinci h'şrin 
cuma gliuiı ilı ·t lP. tıclilı Ctıği vP. gJZPlt•th~. o sur.et.le 
ilan edilmesi irap etlt-rJ..rq ~tılıH'n ikiııcı lt1 şrı111 .11 

12 21 i11ci giiııü olarak. göstt·ralmiştir ke~fiyPt la ·hı
hen ilan olutrni' 

48 i l A H 
içel ~ususi muhase~e mü~ürlüğün~en 
icd 'ihh t•li hususi idarP-~iıw liizum oları ı 214 . "' 

lira nıuhamnwn lwdelli 50 kalem drfatir ve evra-

l kı malbua ilııiyacı 2 ı. hirirıci lflŞt'in 938 tar.ihine 

48 rasllayarı cuma giiııli saat on 15 de ilwJe edıluıPk 
iizre içPI daimi enciinwııiııce açık eksillmraye-
k0nulmuştur 

halkın lcatılması lazımgeldıgın · . . . . tutulan hesaplardan anlaşılmış ikinci nevı mal 
d k d b k t cevherlerını Grecı cı varında tır 260 280 tn ço yurt •tın are e e . . . . . · Çay 
1 t .. 1 • 1 1 d bır yere etömdnğU bıldırılmış 1 Bu hesaba göre on sene b 110 

istekliltırin sozn gt><;ttıı dt>f-•tir v.., e'·rnkı nıallHı
a niiuıunelflr11ıi gürmrk ve şeraiti :rnlanıak iizre 
he r g ii n h u su si i d a r P m ii d ii r ili ğ li ı ıt ~ v t~ i lı a 1 e g li -
nii !Jelli saallt~ ~' lira 5 kuruşluk lPminalı nrn-' ıra mesıne ça •ıma 1 "· ti, Mektup sahibi ölUm döşe evvel Berlinlilere her 54 nllfus Ka ve · 

İnkılibın heyecanını ta-' ğinde bu sırrı mezara götUr- 1 başına t-ir otomobil isabet edi Badem, çekırdek 
~el~rnek ar.b.rmnk iç.in tören_e '. mek istememiş ve onu Bilk- ~yordu, Şimdi ise her 20 kişi içleri . . 

90 

vakkate ma~luızu vPya hauka nı~klubunu hami-
95 len e11ciimene başvurmaları ilan olunur. 

tbrak etbrılmek üzre !ehır ·reşteki dostu Arnavuda mek : ye bir otomobil düşüyor. Bu Tath badem ıçı 
55 •eya kasabaya yakın koyler 1 tupla bildirmişti Uç BUkreşli 1 gidişle bundan on sene sonra- Acı ,. ,. 60 •

1 
l A N 

clea atlı ve yaya kadın erkek define arayıcısı defineyi mey- da hemen hemen her beş Ber Acı çekirdek 35 36 

lcöylüler davet olunacaktır. dana çıkarmak içi bir seoeden linliye bir otomobil isabet ede Urfa Yağı 90 ıoo 'ı mersı'n askeri satmo'ma ~Dmisyonun~an 

6 - lı-15-19 

Kari, ve deniz ve bava beri blrçok para sarfettilderi cekti~. . . . fçel " 70 .. 
lcuvvetlerinin ve bütün okul- h ld . d" k d tay'ın Şımdı Berlının her sokak C.Hısi Wi~ları \JuhanınıPu ilk ltıminal gurı ._ ı a e şım ıye a ar . . ı 
.. rın aporcuların ulusal cemi. d 1 d ' k'. · kele ve caddesinde olomobıller bır S ilk O ı ~ilo \wdrl L k. Li. k, . e ı en yer e ı ı ınsan ıs - . . . a 1 epo 
Yetlerın ve halk yığınlarınınıtindeıa başka birşey hulama· derenın daımf akan suları gı- Sabun 10850 :Jf)So 50 268 ~4 31-10-38 
l6rende durum ve ödevleri var l mııılardır. bi akıp geçmektedir. ı ~a~ l ~ekli •):1Za rlt>Sİ 

ı1 dı ı y istasyon karıısında Ford 1 ;.J •• • ı ' ' 
. r. ıı tiayramda cumbu- Olümden kurtaran mezar Dok ~ö Yin~sor ~ayv&n garajı ittiHlindeki çifte divar 15 açık t>ld~ılrnıe 

l'iyetin feyizlerini anlatacak kil k • lı ve zemini beton Depo sat-
1 ı- Mt~rsirı garııizonuııdaki kılaalıu se ı+>lik ilıliya 

Yayacak bir programlar rad· Almanyanın Nil~~nbe~g şeb 0 8 SIJODUnU Sattı lıktır, fıteyenJerin Mustafa 
1 cı olan .\ukarıda cins ıuikt1r nıulrnnımt>n lwdt>I 

YOd • • • k · ri civarında bir kılısenın çatı 
an ııtıfade edılece tar, . d 1 kt 1 b", Kanadanın Alberta devıe Nuri elbise deposuna müra· \'e muvakkat lP.ır;inali't• ilıdlt~ gii11 saul H~ Ştıkli 
2~ kA 1. • kulesın e ça ışına a o an ıı 

1 - Hü umet Konagın· · · k ti içinde High Riverde Vinı.l· caatlerı. 16-19 
1 
\•azılı iaşfl maddesi uc.·ık Pk:;ilLnw usulile t>ksillnu~ d o ı 1 k usta nasılsa milvazenesını ay .J 1 ev et namına yapı aca sör dUkllnUn prens dö Gal bu ye k Olllı 11 u 

lcınuni törenler bittikten son· bederek bulunduğu ~ yerden ıundu]lj.u zamanlarda Kanada· ı ' t ' 
... . b k . . aşağıva doğru kAymaga başlar 15 ·ıla"n ,~- EksilluıP ~IPrsiıı ( SkPrlik şul>PL inin üst kalın Yerın en üyii amırı ya· G w k b' k" d da yetiştirilmek üzre satına]· 
•11ıda oranın en bilyUk askeri ayet Yllkse ır mev 1 en mış oldu~u 70 baş muhtelif 1da a~keri nıahft•lde a kPri sat11wlnıa komİS)'urın 
lroınutanı olduiu halde Cum· aşağıy_a bu_ uçmanı~ muhak~ cins hayvanın müzayede ile M • t mü· laraf11ulan )'3pılacaklır. 
b . . kak bır ölumıe netıcelenmesı 1 Al eraın apu 

1
•3 F ı l 'I · ı· ı . · l · t kl'I sk rı· urıyet meydanına getır mey· . , b d" f satışı yapı mıştır. tı saat sn d l d - a'l. a H gı et llHUPI\ ıs P) P.ll ı~ e ı er a e 

danda kutlama komitesi tara· lftzımgel~ıken !r tasa il ese ren bu mUzavedeye Kanadada ür iJğün en lsatınalnıa komisvoınuıcla nuıvcut olan şartnamP--
fından baıırlanmıı krökiye gö ri dllşenın hayatını .. ku~tarır. hayvan yetiştiren Amerikalı Mersinin Nuıratiye ma· 1 IPrİ lrnr zaman _;ör~hiliı h~r. 19-21 ·25-27 
r .. Ustanın çalıştığı ktlısenın et- . . . . :"' 
e Yer almıı bütün ırupıarın f 1 kt O U k I ve Kanadalı bee yüz kışı ıştı balleıinde ıarkan bark gar· 

le halk. kUtlelerinin önünden ıb·a dl ~el zarbı. ır.d g n Jt asnaı· rak etmiş ve hayvanların satı ben Nadir babçeai timalen 1 K 1 . a· M·ık 
1 8 8 ven ır 8 amın gvm • b" . e epır ır u •çerek ve ırubu karı•aında . . . l b. e k 1 şındttn on ın dolar temın muallim teyfik ve Fatma ce-d . mesı ıçın eze ır m zar azı · .1 • • 
ltıurarak Cumhuriyet ve ın· 1 Kazılırken çıkarılın lop ed! mıştır. nuben cebrail milrüvve ile Menh'Ş dPğiruıt>ııİ bahçr.~ ile hidi ~le sallık lı r 

llp aevgiıini b~ıliyecek kısa ~ı:,~·r bOyOk bir yı~ın tetkil Bır kıdm vücudun~an 966 çevrili iki hektar 7180 ~t 2 ıKereste kulu fabrikası nrnsara )'apılnıaya çok Pl-
16ılerle herkeaıo bayramını tarlanın eıbaıı mlltegayyıbe- . .. 
lcutııy kt etmiş bulunuyordu. Bu taze IİlrB SU den Anıilika Kokonakıden vf.rişlidır· talip olanlar111 değırnwııe mur:waatları 

~~~ka" · fıtiklll marşını toprak yığını da ustanın h•m b b 1 3 15 
Ç•lıcak mızıka olınıyan yer· dDştO~U Y• re tesadOf ediyordu . . Yugoslavyanın Moıtar ftıh metrBk olduğundan • ıile -
le d . . k rı cıvarında Malloplije kaıia- hazine namına teıcili iıtenil- l ~~--~!l!":!!!=========~====s=~~~~ 

' e o\cul talebelerı bep bır- onun için usta sert topra I • . miştir, Bu yerin hukuki evsafı 1 
den iıtildal martını ıöyliye- üzerine dUşerek mutlaka 61 basında . dropsıden .muztarıp bk k k'k . 7 Otı m lı u rı· y etı• mı· z •. 11 1 h ı· n cı· :, 

le ı At S ı d d b k d nın la i ve tet ı i ıçiu ~ • '-' ce lerdir. mesi 1:1zım alirken bu yumu a a çın a ın a ır a ın .. 
Çok ı IA onuncu g . bir sene evvel hastaneye kal 1 O iı.~8 perıembe ıünu mahal. 1 

,., yayı m•ı 0 ~ şak meıar toprağının uıerıne , d 1 t une memnr 1anderueceğinden y 11· do .. niimii şenlil{leri inin 
GDl•rıJda aöylen~bdir. dUşerek hiçbir tarafı zedelen- ırı mış ı. d k ld b" veraset ve taıarruf iddiHında y 

eçit reımı : meden kurtuluyor, Yalnız top·! Hastane e a 1 1~ OD ır bulunların tayin oluoan mnd. 
6 23 Geçit resminin düz rak yığınından de ka)arak l ay ıçinda vücudun an tam det zarfıoda T•pu mlldllriye 
~ 11 yapılm·ıaı için önceden mezarın içine dUşüyor. Bır me ı 966 lıtre ım çıkarılmıştır. tine veyahut mahalline gid e 

ren durumunun krokiye gö zarın ölti insanı gömmeğe de.I zavallı kadın gecen sah cek memura mnracaeth!rı ilin 
~ dtııenlenmiı olması lazım ğil bir diri insanın hayatını gllnU ölmUş ve Yugoslav dok· olunur, 
lr. ,. !ören durnıu öyle dilzen kurtarmAğa yaradığı belki del torlarına .bu ~örülmemiş vaka -------
t ll11ı1, olmahdır ki durum bo- dUnyada ilk d~fa vaki olmut nın hallinı mıras olarak bırak Yu rtdaş 
'l11ııdan geçit resmi ııraıına t , 1 mıştır. 

llY•cak ft'kilde meydanda ur. , DoMt devlet doktorlarının 

Her boyda kanuııa uygun ay yıldızı 
kenClinden bayraklar, Parti bayrağı, 
şali ve kafıt ve saplı süs bayrakları 
aüaiçin krepon gırlandlar,kağıt fener 
ler, çat pat v.s. geldi acele ediniz 

S[OAD SAHiR S[YM[H toplananlar bırbiri arkasınd•n ,,. tüccarlarına!tı.b tarihinde eşi gör~lmem.it KızılayaAza 
lelebilsinler. 1 ar&UI ı bır hAdfse olarak tavsıf ettık c:I 

A• Ordu en bilyllk komu f ılerinlzi kolaylaştır acık leri bu vaka dOoya doktorları 1 
ltnan aıralayacağı Uzre). yeni bir teıekkOI yakında arasında da çok bOyUk blrf o un uz Uray Caddesi No. 41 Mersin

1 
1 

- Gerisi v•r- biametiaize kurulacaktır. hayret uyandırmııtır. 



SAYFA 4 YENi mih~ı~ 19!Birinci Teşrin ) W. _ 

Yenim r in enı· Mersı·n içten ve Dıştan , •••••••••••••••••••••• , 
günün en mühim ve • • 

Cenubun en çok en taze haberlerini •Nisaiye Opratoru ve Doğum Mütahassısı• 
k t t • DOKTOR. • 

o unanve u anan Yeni flletTsin • A y k A 1 • ~azete idir. §ünc!~lik Siyasi Gazete de bulursunuz. : • - a UP S an : 
Yen., m rsı· n . 11 Yıllıh fasılasız intişarında muvaffakiyetini • TUrkiye ve Rusya Tıp faknltelerinden diplomalı • 

• • • halktan gördüğü rağbete borçludur. • Almanyada tahsilini ikmal etmit ~ 

y E N 1 M ER s 1 N : Sizin Gazeten izdir. Dertlerinize dileUerinize H N i M ER si N sütunları 3ilklır. i : ·~~~; 1 ~:~~) ! :a ~~~e ~~· ~e~ ~ v~ ~~e~. ! 
YEN I• ERsı• N 1. • ADRES: Mersin Bozkurt caddeıi • : Okuyunuz ve Okutmıya çahşınız. • Yoğurt pazarı No, 1 • 

JJ~ YE i . E MATBAA 81 ~~ ~ ••••••••••••••••••••• , 
~ T b •t b••t•• . 1 . ?~ G•• Sigorta r a a aı U Un iŞ eri UCUZ ~ UVe 0 Sosyetesi 

Ve SÜratle yapar. ~j Sümerbank Emlak ve Eytam 

.~ En yen· ve çok çeşitli harfleri Yeni Mersin ~ bankalarının kurumudur 
~' " TAM TÜRK 
~~ N.at aa _!!1_Ela ~ulabilirsiniz: ~ 
~ Her boyda isten ilen harflerle K 1 T A P ~ 

G A Z E T E v~ .~ .. ~~M ~.A Tabı yapıhr. # 
f Resmi Daire ve Müesseselere ticaret- * 
f hanelere ait her çeşit Defterler Evrakı ~ 

Ve en güvenilen sigorta şirketidir 
lhyat, yangın, ı,a~liyal, k~za, otomobil sigor
talarınızı •·n uıksail şartlar \'e tediye kolay
lıldarile yapar. 

Mersinde Milmessili 

VASFl ORGUN 

kış geldi 
rJ b F . f. b. r.J 
~ ma ua a ura ve saıre en ne ıs ır ~~ 

Kol{ l{ömürlerinizi şirndiden 
tedarik ediniz 

~i tarz· a ve beğendirmek. şartile yapıllr. ~ 
\~ ~~ ariçten yapılacak siparişle.!_ ~abul ve tez elden gönderilir. 3ı 

Toptan ve perakende satış yeri : . 

Mersin Soğuk hava deposu bitişiğinde 

~~~~~~~~~='«=~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~ Necmi Genç 

. :, 

. . ... 

iHTiVA ~K 

ı ·-------· 11-15 
YE NiMERS N 

Eczanesi . Sağhk Nüshası 5 Kuruştu 
Abone )' TQrkiyc Hariç 

Şerait kin fc;in 

Senelik 1200 Kr , 2000 K' 

Altıaylık 000 1000 

Oc; aylık 300 500 

Bir aylık 100 Yoktur. 

---- ---- =-:- o --~ 

Y ~rıi Mersin basınıevinde basılmıştır 

*•~~BBBB•llllBBllBllBBftRllllll88BBBBBB• .. ****~ * ~ 

Resmi ilinabn satırı 10 
Kuruıtur. 

: SIHHATİN İZİ KOR UYUNUZ ı : 

! KA y ADELAEN i 
1 TAHLiL RAPORU I 
•ı Görünüş: Berrak Kaleviyet; "ıoo sm3 suya sarfulunarı N. lo il 

mikdarı,, 0.2 sm3. 
Renk : Heuksiz Mecmu sertlik derecesi "Fransız,, l 5 1 Koku ;jKoku~uz Czvi maddeler için sarfoluuan müvelli-

-~ lfj dülhumuza litrede o.4o mgr. 
4' '\. ı• Tadı ; Latif Sülfat "80 4,, lilred~ 0.0033 gr 

eliyor 1 Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
• Teamül; Mutedi Nitrat ''No 3,, " o.0040 

Hazır-hkh oavranını 

g Nitrat "No 2,, )'01\ 1 
Amonyak ''NH3,, Yok il 

Fennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden ilıba- i1 
ren ista!yoııa kadar içi kalaylı kAlvanizli borularla içi mermer döşeli ! 
bellurhavuzlara dökülmektedir. Orad~n d~ bülün Fiziki ve kimyevi 1 
evsafını muhafaza ederek ve hiçbir suretle ~ı değmeden hususi kim... iıf 
yagerinıize ve Adana Sıhhat Bakaıılığmm tayin ettiği Sılıhiye nwmu· 1 

• ru huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY ADELHN suyu ile ..,. 
! yıkandıktan sonra doldurulmakta ve ağızları Sıhhat memuru larafm- ., 
,,. dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir. * . ~ 

~.~ .......... , ......... ~ .. ~··ı···# 


