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~trNDEL tK. SİY ASf E:ABER. .... 

Ankara 19 (Radyo) - B. M. mec· 
tisi reisi AbdUlhalik Renda ve Vekil· 
ler heyeti azaları bugün İstanbul tre· 

nine bağlanan hususi vagonla Anka

radan lstanbula hareket etmişlerdir. 

Sahibi ve Umum Neşriyat 
MUdUrU 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
Yecl Mersin Buıııınl • Mersi• --
Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 

Perşenıbe 
2o 

1 ci TEŞRiN 

1938 

Yılı;, Sayı 
11 3122 

ı ar ingilizıer Filistini gene işgale baş 
........ __________________ ...., ________ ...,, _____ __ 

!ttatürkün Ail"ialyada bir Jüt ipliği Cumhuriyetin 15 inci yılclönümünde 

Sıhhatleri fabrikası kurulacak 
·Mareşal 

Çan-kay-şek Büyük bayramı Neşredilen 
resmi raporlar 

~~~-

f staubul 19 (Uadyo)- Riya 
19ticumhur umumi kt\tipliginden; 

1 - Reisicumhur Aıatürkün 
11hhi vaziyetleri hakkında müdn 
'i ve müşavir tabipleri tarafın· 
dao bugün saat onda verilen ro· 
llor 2 inci maddededir. 

2 - Atatüı kün sıhhi vazi 
htıeriode de~ieiklik yoktur· 
Geceyi rahatca geçirmlelerdlr, 

Nabız müntazam 88 dir. Te 
lleffüs 18 hararet 86,4 dür. 

\7 eni 
lık 

Avukat-
kanunıı 

1 ikinci teşrinde 
111erivete girecek 

Bu yüzden her ısne harice giden milyon 
larca liramız memlekette halacak 

Memleketimizde her sene aıt bu tasavvuru fiil sahasına koy 

•••• 
Bütün Çinlileri mad 
di ve manevi yar· 
dıma davet etti 

Yurdun her tarafında nasıl 
kuthyacağız? 

Kutlama örneğ;ni neşrediyoruz 
makta olan islihsahU dolayısiyle mak için hemen işe baelamak Londra 19 cRodyo> Cin ma 
bu mahsullerin ambalajında kul üzredir. ilk olarak vekltlet Antal reşah Onn·Kay·Şek bütün rer 
lanılan çuval, sicim, kanaviçe ve yada genie zeriyat ıapacaktır. yüzündeki Cinlilere hitaben bir 

halat ihtiyacı da ayni eeJcilde Bundan bat,ıka halka da jüt ima beyanname neşretmie ve büyük -DUoden nrtao- huriyetin 15 yılında yapılmıe iş 
geuişlemeltt~dir. Bunu gözC>nün llue mahsus keten JQÜ&ıirmek Qin davpsında Çinlil~ri maddi b) istiklal te inkılAp için lori ihtiva eden kitaptan istifade 
de tuıau hülf.fımet memleJcette üzre tohum •eritecektir. Hu mah te manevi yardıma davet eyle- canlarını ve uzuvlarını vermie olunacaktır. 
her sene ruilyonlar~a hramızın ulü ieliyecok olan çifQiler de miştir . olan kahramanları temsil etmek Bayram gününde snlon ve 
harice gitmesine vesıle olan bir de .. let tarafından hı·maye edile h - b d b • ı ·ı· ( f ·ı • • • • ,. il zere er rut e en şu ny, erat kürsülerde Atatürkün büyük 
jüt ipliği sanayii tesis etmeğe (!ektir. nını iZ er T ıstının ışga ıne 

l B l d 1 r malı11gazilerle, ihtiyar gaziler ve söylevlC'rinden alınacınk parçala karar _vermişl. . u c_ ü_m e en o a Bundan son an Antal..,Ada bü 
k Z kAI t A t ı .. f:" ~ ' ~ şehit anaları bayraklarla geçe· rtn da okunması yerinde olur. ra ıraat ve ·ıı e ıııın n aya "k b" ·-t . l"ğ" f b "kası kuru a~ a 1 

ve havalisinde yapttğı tetkikler fu a.kl ır l~ '':n'Q~ :n r~e t~knik ~ ceklerdir. (Geçit resminde yürü- Muzik ve gösterit 
çok iyi neticeler vermie ve bur~ ~~sla~:· gö~e yapc~lac.ak olan bu p 1· L ·ı d remiyecek veya güçlükle )'ürü· b) Müzik ba)'ram şenliğini 
da yetiştirilecek ketenlerle en g_u ı f b .k .• 1 ·pllği istihsal ederek O ıs teşRı atı OT U• yecek malül gazilerin rahatsız artırmak için her yerde müzik 
zel jüt iptiği imal etmenin kabı! 1 a rı a ı.u ı . l 1 d ya gec. ti olmamaları için b~nlara. kahra- ten istifade edilmelidir. 
olacağı anlaeılmıetır. çuval, hal!\t ve sicım ma e e· mantara saygı nışanesı olmak c) Gösterit konferansların 

Ö,, d""'" ı - k"I t c kt 1\udüs 19 (Radyo)- Filislin - ı t "b" d · 15ren ı,.ım ze gore ve u ~;._•_r_. -----~~~-::-:::-::=--: uzere ayrı an rı un e yer verı· verilmesi için istifade edileceğini 
• de polis teekllfH ve vazifesi ordu r } 

Muhtell•t vergı•ıerde re verilmiştir. Bu hareket asi ır. konferans bölümünde işaret :em 
c' Üniformalı yedek subaylar X.imiz ueJJerde go""ster 'ıt ı·çı"o de arap şehirlerinin iegelini istih· s ., 

daf etmektedir. Dün öğleden Q) Polis ve jandarma kıtaları istifade olunabilir. Gösterile ha 

Nasll l•tı•raz edı•ıecek sonra harek4t sahası üzerinde d) Mektepliler (en yüksek va iyi olursa şehir ve kasabala· 
1 lklnclteşrln 1938 tarlhlqde t(l.yyare m;ueları ynptırılmıetır. kültür Amirinin sıralıyacağı ü- rın kalabalık yerlerinden ayrıla 

;orllrJQ_ğe girecek olan yeni ııvu· · • Vaziyet çok gergindir. Tank ve zere), cak halk meydanlarmda da ayrı 
lcatlıkkısnununa göre mıntakası F.OfIIlÜlieri basitleştiren yeni otomobil ile harekt\ta da ba~la f)Sporcular,spor kulüpleri, cnyapılabilir. Büyük şehirlerin 
lııde l:'n az on beş avukat bulu nılmıştır. eehirlere gil'ip çık idman cemiyeıleri, birkaç yerinde kasabaların hep 
~a her vilayet merkezinde bir h Ü ku ffi J 9 f k Ü Il lJ I 3 C3 k ma menedilmiş ve örfi idare bir g) Ulusal cemiyetler (Kızılay sinde gösteril verilmelidir. Parti, 
aro teşktl ve baro kurulmıyao çok yerlere teşmil olunmuştur. Çocuk Esirgeme, Türk bava, Hnlkevleri unsurları, öğretmen 

lerlerln en yakın baroya bağlan HükOmet vasıtasız vergilerlkıuı ar&zi ve bioq vern-ilerin- p 1 ff • • N Türk kültür, Ulusal ekonomi ve ler talebe ile memurlar, devlet lnası veo& bunl .. rın birleştirilerek "i!: e az rı t . ti . B k 
1 .. kanunu projesinde mükellefleri~ de vilayetlerde husust mubase o onya ancıy 1 ar ırma cemıye erı, asın uru- kurumları ve özel kurumlar ve 8

1Y_.rı bir baro teşkil ve merkezle . . . h ki · i b mu ve saire) 

l
r"liQ Adliye B"k"nlığıoca tayini vergıl~re ıtıraz a arı lQ n ıırn 1 be mUdUrleri kazalarda en il .. · e;emiyetıorden ve dığer müm~ün 

.. .. h-k.-. in ko ua ne formalitele R . t h) Kö..,lü. aehirli ve ja bölü-
eap etmektedir. _u ·u~ ~ r . y~ ... • yllk hususi muhasebe memur- omanyayı zıyare # li "" olan her vasıtadan gösleri için 

L Adllye Bakanlı"'ı avukatlık rı basılleemıetır. lan sair vernilerde nUfuım .:ı k müne göra ayrılmış meslekler istifade edilecektir. Şehir ve ka· 
• ti Mükellefler va~ıtasız vergi· · ·ı:. eaece erbabı ve halk 11Aınmın ulusal 
anununuo yororıo~e girdiği ta· ı::;.o b. d fa la olan vilayet sabalarda özel tiyatro var a on-tlb 6 

ler kanunu mevzuuua dahli olan ... ın en z . kıyafetleriyle geçmeleri uygun 
te baroların yeni bUkDmlere vergilerde; merkezlerinde alAkah malıye Bükree J9 •Uadro> Poloqya olur. ların dn bayram için hususi bir 

!?re teşkil ve merkezlerinin ta· Arazi ve bina vergilerinde şubesi tahakkuk şefliği, sair hariciye nazırı Bek Bükreş~ ~e Bütün vatandaşlar ulus ca· proğramla çalışmıılnn, ulusal sa 
~Q edilebilmesi lçtn vllayeUerden tahrir ve tadil komisyonlarınca vilAyetlerde varidat mUdUrleri lecek ve Kral Kar"oı_ ve h~ku- miası içinde hizmet ve mevki· vaşn ve inkılaba ait konuları 
RO:~:iıahııt istemiştir. Bu izahata tayin edilı;ın kıymet ve iratlara kazalarda en bUyUk mal me• met erkftn~y.Je gorueecektır . teri ne olursa olsun biri ötekiue göstermeıeri temin olunmalıdır. 

k t · Romen harıcıye nazırı Polonya Gösterıt için O. H. Partisinin H ı ı b ha)'vanlar, azanç, veruse ve ın· muru tarafmdao kullanılacak· . . R oya hu- karşı hiç bir üstünlük sahibi ol 
lunao aa::kv~:~~! :.~rd~e!:dbeunl~ tikal vergilerinde mükellefin ve tır barıcı)'e nkuır.ınl ı ko1?a re Bu·k mıyan halk küılesini teşkil eder· ffalkevlorine göndermiş olduğu 
tı ~a istihdam edenlerin beyanına · . dudunda areı ama uze 

1 
eserlerden ve Kültürel bakanlı· 

n barolarda kayıtlı olup olmadık "' it" Qdd t• ve ·~eklı 1 er ı müstenit ol1111yan matrahlar üze ırazın m e 1 ~ reeten hareket etmietir . · . _ _ Aın başıırılıp okullarda oyna 
arı ve kayıtlı olanların bımgl ha rinden ôdiyen, resen ve ikmalen itiraz müddeti otuz gündür 1 • Bu ıll~arla huyu~ bayr~mın mak üzere Kültür idarelerine 

roda mukayyet ve mensup olduk yapılan larhiyata; Bu müddet mükellefler iQin ih- y u gosl a vy ada g~çıt re~mı.nde bu ku~le, odev, göndermiş olduğu piyeslerden 
ları baro merkezlerinde avukatlık Bu kanunla tayin olunaq barnamenin tebliği gunünden \ h~zm~t ~e ıs . farkı gozetmeden istifade etmelidir. Tezahürlerin 

"dip etmedikleri tesblt olunmak mfid~et içinde . iLiraz e?ebil~cek memurlar için. bina ve ar~;ı:i ver 1 Muhalefet ar tileri bır bırlık h~hnde bulunacak ve telkin bakımından önem ve tesi 
•e Oı. sor adlerlyle taşıdıkları lerdır. GUndelık gayrı safı ka gilerinde tahrır ve tı\hrnın pE\t· l . P_ geçeceklerdır. ri çok yüksek olduğundan Cüm 
tubaatname tarih ve numıuaları · d"A-· b /eştı H k b ~ şehre "a zanç Uıorinden tarhedilen ver vellerinin kendilerine terıı ıe;ı • ır er asa a ~eya i1 • huriyet bayramı günlerinde inki :a &Osterllmek suretiyle izahatlı gilerde, mükelleflerin itiraz sair vergilerde komisyon karar Belgrat 19 cRadyo> Birbi- kın rerlerden gelecek köylüler ldp anlaşının l'ayılmasına farı 
lıer cetvel tanzim edilecek, hakkı. ithal edildı~leri sınıf larmrn kendilerine tebliğ edil- rine zıd filrirler taşıyan muha- de bu aradıı bulunur. Yalnız yacak eserler tercih edilmelıdir. 

ı Vilayete batlı kaza merkez- ve dereceye münhasırdır. diA'i tarihi takip eden günden lif birlikler muhtelif noktalarda yaya ve atlıları biribırine karış Abideleri ziyaret 
etinde buluoan avukatlar da yu· tırmamalıdır. Yayalar önde atlı· 
kardaki izahat dıılresiode tesblt Mükellefin veya istihdam başlıyacaktır · anlaemıelardır . Anlaşılan mese k d 

1 
b 

1 1 
d ç) Her eehir ve -kae.abada 

Olunac kt edenlerin beyanına göre, tarh· ltir.az ,arzuhalleri, arazi ve leler arasında kraliyet, milli mü ~r 8~ a a ve .to~ u u unma ı ır Büyük Önderin ve Yurdu kur· 
vı~ ~t erkezi ile kazaların edilen vergiye itirez olunamı bina vergilerinde mükellefin b~it dafaa, hudutların temamlığı,hır- eçıt resmın en sonra tulnş ve }'Ükseliş hareketlerinin 

.1 Y m A · · b lı oldulS-u hususi muhasebe mu- vat meselesi urçlır . 24 - Tören bittikten sonra ı hatıraları olan heykel ve anıt 'lll 15 svukatı ... bulunmusı halindef yacaktır. ncak vergmın 6· _ _ !' 
1 

x. .: f 
.,. . . I .. durluğune, veya memur U5una halk kutlama komitesi tara ın- lorla şehitlere toplu olarak gi· 

nıu•asaıa 1mkan1arı ve ış vazıyeu yan edııen mık tar ara go~ . ·ı d v ridat daire- Ankara dan sıralanmış ve belirtilmis dilir ve bunlara hürmet zic:oareı 
itibariyle civar vllayel merkezle-1 hesap edilmemiş veya yanlıR v~ sarn ~erogı :nheall~ın en hu-Jük i1 

thıd d. . I . bl eıoe ıreya -r .. ! "!'. programa göre, eğlenceler, kon· leri )·apılır ve çelenk konur. 
en hangisine b11ğlanması veya hesap e ılmış O maın gı 1, mal m~muruna makbuz muka- z· - / / . feranslar, ve toplantılardan fay· Bu ziyaretler esnasında uıu 

tb
1
'Rislyle birleflirilerek bir baro maddi bir hata vukuu halin- bı"lı"nde verilecAktir . Taahhfitlü ITOGf c:İ ef eri dalanır. 

eşkn r sal devrimi anlatan ve cümlıu nın dliedllmesni m~v:rıkt olak~f de. mUkellefler, vila.yetlerde olarak postaja da verilebilecek fabrika,ı Her yerin durumuna ve im· riyet ve inkilıibı izah eden, va 
ettı 8

11 yke en
1
c men nb te ebzeıı d r varıdıtt mildUrlüklerine, kaza- ve pos tara t§slim tarihi, aU\kah kanlarına göre bu program eu 

r ere b r maz a a a n e . . . . Ö . . . tandaelara düşen ödevleri öıtre 
tespıt edilecektir. Iarda malmUdOrlllklerıne, arzu memurlar.a tevdı tarıhı sayıla- Ankara, (Husasl) - greodi· maddelerden ıstıfade edılerek ten söylevler verılir, 

Gene bu kanunun muvakkat hal ile ~mOracaat ederek yan· caktır • ğlme göre JıOktlmet Ankara'da bO sıralanır. 1 Bu arada hayatlarını vatan 
lbaddeslne tevfikan kanunun me lışhfiın dUzeıtilmeeini ietiye· Tahakkµk memurları, mü- tun me~le'ket ihtiyacını karşılıya a) Konferanslar: Konferans- ve devrim uğrunda veren vat" 
ti " . . . cak kttbıllyette bOyUk bir ziraat 1 .1 . · · k llardan ~ an 

"

Yete girdiği tarihte dava vektile bileceklerdir. Varidat mOdUrO kell~fler tar,afı_n~an verıl~qekbıtı aletleri fabrikası kurmıyo karar arın verı mesı ıcın o u ' daelarımızın hatıraları anlatıl· 
tubsatoamestnl balı olanlar beş veya mal müdUrU müracaatı raz arzuhal erıoı en az on ee vermiştir. Bu fpbrlka yurdun lb halkevlerinden, belediye salonla malıdır· 

•vukat bulunmıyan yerlerde icra tetkı'k ederek yanıı'şlık bulun· gün içinde 'vilAyetlerde varidat tlyacı olan pulluk tırmık .. e dli'ter rından, kulüplerden, cemifetler· ) H lk k-
)ı l ııa - ı · k ı d h 11. ' • 15 den ve sahiplerinin ismiyle si· d a ursuleriui (öğrrn· 

Vekalet edecekleri elbete v duğuau görürse düzeltilmesini müdur erme, aza ar 3 ma 8 ın bOtOn ziraat aıetleiinl imal ede- diğine göre) 
)et kat t en büyük mal memuruna müta· cektlr. nemalardan ve hattfl kahveler gi 

merkeziyle kazalarda ve e varidat tahakkuk memurlarına bi hususi "erlordeu istifade olun 1 e) Sergi ve müzelerin zıfa )llPınak lstlyen bu gibi davd ve· lealarını da eklemek suretirle Bu fabrikanın inşası için tel ~ 
Lı emredecek ve neticesini mu- maktndır. rotı. 'ileri varsa oz ve soy adlarlle vereceklerdir. Ara:ıi te bina ver kikler bltlrllmlştlr, ÖoQmnzdekl I 
thıdıklan ruhsatname l"'rlb ve ke_Jtefe yazı il_e bild.iril.ecektir, kk k 1 d t .. d r b lk t Nerelerden istifade edileceği f) Gündüz ve gece cadde v u gilerinde taba u memur arı, Or sene ıçıo e a r a Hm ran 

1 lluınaralarıoı mObeyyln blr liste· Bına ve a_razı vergılerıyJe ala bu arzuhalleri aynı şekilde vila dımanla işe başlamış bulunacaktır ve kimleriu konferans çereceği ve mordan arda halk yıgınları· 
lnabaııı adliye encUmen ve be k.ah maddı hatalar.dan dolayı retlerde hususi muhasehe mü- ~ daha e9Velden kutlama komitesi nın mızikalarla v mare sörli 

l :ı. ti d hus 8 h b gibi maddi bir hataya veya yan tarafından tayin olunarak prog yerek gezintileri (ellerinde aüu )etterı t t ı kt r Ha vı &ye er 8 u 1 mu ase e dürlerine kazalarda en bü1ük ıı k · b 

lırıa .. ncke alnz mb olu! ntalcb ı • k . mUdOrlerine, kazalarda hususi ' he nisbet tatbikine taa u eUı- ram için belirtilmie bulunmalı· düzleri bayram ve inkilt\bı onla 
b ••aca o an u s e er en ısa hususi muhasebe memuruna tee ğini görürlerse. düıehilmeşlni dır. Bu konferansların konuları tan yazılar resimler ve levhalar 
lr &amanda Adliye bakanlığına muhasebe memurlarına mUra· lim edeceklerdir . itiraz arzu- tahakkuk memurlarına emrede- Cümhuriyet ve iukılübıo • esas goce mesalelerle) 

Röncterııecektlr. caat edilecektir. . hallerini alan V\Jridat müdürü ceklerdir . ve fesizlerini halka anlatmak ol- - g) Maçlar. spor müs.-ıbakala· 
Adliye Bokanlığı bu listeleri Memurlar vergı matrahı veya hususi ~uhasebe müdür .Bu no~taların haricinde ka malt. On boş yıl için memleket· rı güreşler, cirit oyunları at ya 

tetkik edecek ve avukatlık kanu tesbiti, veya mükellefin tayi- veya memuru, itirazın verginin lan hususla.ra mOıealJik Hirazla- te yapılmıe, başarılmış isler hak rıeları 
bu11un merlyetl tarihinden evvel nine taallOk edeh .k.omisyon yanlış hesabı, mükerrer tarhedil rı, hiraz komisyonuna göndere· kında tenvir edici malUmat Ve· h) Bula 
barotarıo merkezlerlnl tayin ede kararlarından dolayı ıtıraz hak mie olması, rahut mükellef bu· cektir . rilmelidir. Partice basılıp Parti i) Hsr türlü ulusal oyunlar 
«ldecektır. kını haizdirler. Bu itiraz hak- lunmıyan bir eahıstan istf,mmesi -Sonu var- başkanlıklarına gönderilen Cüm Sonu ikincide 



20 Birinci Teşrin 1938 Perşembe 

ı ikyada 
Tarsus ve Gözlükule kazısı 

YAZAN: 

R. Yalgın 

-2-
Yalnız Sardünaplalılarm adı kalıyor fakat Kilikyanın tarihi 

Akıbeti kaybolup gidiror • 
Görüyoruz ki mücerret bir tarih bu meohul muad~leler 

huzurunda doA'ru ve tabii bir hudut bile çizeıneden aoız ve 
atalet içinde çırpınma~a mecbur oluyor . Binlerce asırlık ihti· 
yar Asfa dünyanın ilk atası olduğunu anlatabilmek ioin an
cak vesikalara ve eecerelere mlilik olabilmelidir • 

Zavallı vatan tarihini öz evlatlarına ilmi hüviyet ve kudre
tini sunamıyor. Çünkü bu ilim yardımcı ilimlerden istifade e
demi:yor • 

Beeeriyetin meneei, medeniyetin ukdesi olan bu olgun orta 
Asra ve Anadolu tarihi vesikasızlık yüzünden delaletler için
de kalıyor ve nihayet her ırk kendini kendi gökeninden re· 
tiemie zannederk aslını ve neslini tanımamış oldu~undan, ta· 
rihin manA ve eümulüne giremiyor . Son asırlarda bu mücer-. 
ret tarih mefhumu arkeoloji kıymetlerle süslendikten sonra 
görüyoruz ki beeer büyük bir neslin $arktan Garba yayılması 
ile meydana çıkıyor ve Şarktan Sümerler rayıhrken Garpla 
doğuyor . Eski adlar renileeifor ve baeka bir isim alarak 
aslımı döndüğü zaman yine kendini öz rurdunda imie aıibi 

tanıyor . 
Kilikya muhiti; bu mülahazalar arasında en hazi~ bir çehre 

gösteriyor • Çünkü eimdiye kadar en az araetırmalar yapılan 
ser burası oluyor • 

Muhitimizde irili ufaklı (472) hüyük mevcut iken; bunlar 
binlerce yıldanberi sinesinde tabaka tabaka tarihi saklarken; 
üzerlorinde incelemeler yapılmadığı iQin Kilikya tarihi Cum
huriyete kadar knranlıklora açıklı bir örnek oluyor . 

Hatta muhitimizde tarih ilmini bilirim diyenler yakın za· 
mana kadar eski mabetlere mezar kayalara oyulmue J<Jti anıt· 
larıno cazı yapısı tılısım, tarih hazinesi sayılan büyüklere 
Namrut tepesi, işaret kulesi kurunu ulanın harap olmue ta
bifelerine ( kalelere ) devler kalesi, Şahmeran kulesi gibi 
efsaneli adlar vermie ve bu tarih malzemeleri M"enç dimağlara 
heyülalar gibi kardolunmetu . 

Bu tabiatiyle böyle olacaktı . Qünkü ihti7ar tarih ilmi 
mustenidine değil efsane haA"larına bağlanmıe bir kü&ürüm 
vaziretinde kalmıetı •. 

Topraklara gömülü kitabeler okunmamış, görülen eserlerin 
istihaleleri Qizilmemie, zavallı tarih yalnız vak'a nüvislerin 
yanlış yazıp okudu~u bir kitap halinde kalmıştı . [x] 

Fakat Cumhuriyet bunu böyle bırakmadı ona daima yedek 
olacak maddi araetırmayı muhakkak bir refik olarak ilave 
etti . Büyük ve şuurlu tarih kurunumuz bunun baeına geçe
rek kudretli eliyle Türk tarihi aydmhınmağa başladı • $imdi 
genç Cumhuriyetçiler Türkiyenin her sahasında tarihi ves~

kalandıracak arkeoloji , antrapoloji ve jeoloji araetırmaları 

faparken bir taraftan buna teene olan Ecnebi ilim heyetleri
ne el uzatmış ve yurdumuzun her köeesinde ilmi faaliyetlerin 
ilerlemesine rehber olmuetur . 

Hu sayede muhitimizde ilmi araetırmalar Cumhuriyetin 
üçüncü bee senesinde başlamış ve dört bee senedir olduQu 
gibi meçhul olarak Kilikya tarihine yeni yeni ışıklar vermeQ'e 
baelamıştır . Her ne kadar Kilikyada (1909)danberi bazı At
ropa ve Amerika seyyahları tetkikler yapmıe ise de bu günkü 
gibi kuvvetli delillere istinat etmeyen bu araetırmalar bu gün 
veniden ilmi bir etüdle canlandırılmıe ve tılrihe hakiki sima· 
sını vermeğe koyulmuştur • 

Kilikyada ilmi araetırmalara 1934 yılında bir Amerikan 
heyeti tarafından baelanmıetır . 

Bu heyetin Reisi Mis Golfman arkadaelari1le (Kabarea,Do
muztepe-Zeytinli ve Tarsusun Gölzükule büyüklerinde fap
tıkları araetırmalar sonunda 1935 fıhnda Tarsusta esaslı ve 
devamlı hafriyata baelıımıetır • 

Bundan sonra 1937 senesinde Liverpoldnn gelen Profesör 
Gnrstang heyeti Sirkeli, Kazanlı, Qavuelu ve Mersin büyük
lerini gözden geoirmie ve nihayet ayni sene içinde Mersinin 
Yömük tepesinde hafrifata baelamıetır • 

Bo heyetlerin dört sene içinde muhitimize net olarak ver· 
dikleri hüviretler ook lehimizdedir • 

Şimdife kadar bu kazılardan elde edilen insan iskeletleri 
buralarda binlerce yıldanberi raearan insanların sami bir ırk 
olmadığını meydana ko1muş ve keramik parQaları ile ise Ki
likfanın ; Mezepotamya Kıbrıs Anadolu ve ikinci Trova ile 
akrabalık tesis etmie ırklardan bulunduğunu sellihiyetle tanıt
mietır • Tarsus hafriyatı eimdiye kadar Karadeniz sahillerinde 
yahut Tokat vill\yeti etrafında olduğu sanılan, Mısır Firavn· 
Jarının demir madenden istifade etmek istediği (Kız utkanın) 
Kilikyada bulunduğunu Tarsus kazısında elde edilen Eti 
Krah (febo Tahoııun) mührü ile isbat etmietir • Bunun için 
Tarsusu yazarken Gözlükule kazısını Tarsus tarihine amudi 
fıknri olacak gösteriyoruz 

-ı-

GÜNEY TARSUS : A 

Tarsus güneyinde Tarsıis <;arı (Blırdane) yani Kidnus [1] 
kavueudunun doğusunda, denize tahminen 3 kilometre uzak· 
lıkta ve Arnalız gölü kenarında Mine adlı bir harabe tardır. 
1936 rılınıo martı ioinde Prl. Garstang ile bu haraberi tetkik 

-Sonu ur-

(x] Evlira Qelebinio Tarsasta gördüğü eserler nerede ? 
( Cilt 9 329 

[J) Berdane- aralıların Berdeniden SoğukluA"u gösterdiği· 
ni ve Aralılar tarafından verildi addır (Kıdnus) adı da ra
'aocadır . 

VENi MERSiN Sayta : 2 

Cumhuriyetin l S inci yıldönümünde Araplarla Yahudiler niçin 
çarpışıyorlar? Büyük bayramı 

Meşhur bir İngiliz siyasi muharriri, 
gilterenin Filistinde takip ettiği 

siyaseti anlatıyor 

• 

Yurdun her tarafında nasıl 
kuthyacağız? 

ıtı' 

Kutlama örneğ;ni neşrediyorus Filistin hadiseleri rine oid· Bu tedhie kareısında Yab 
--------------- · j detlenmiş ve hadise rine günün diler 2000 sene en-el, KudüsO 

-Birinciden artan- toplanarak meydanda direğe bay meselesi halini almııttır. etrafına çevirdikleri surlard' 
" sonra en büyük müdafaa bauııı ( cirit teşvik edilmeli) H toplu rak çekme suretlrle toren yapa Son defa lngilterenin Filis· 

eğlenceler. 

Gazete ve mecmualar 
25 - Her vilıiyettekl gezele 

ve dergiler bayram günleri her 
zamankinden büyük, ref!imli çık 

malıdır. Devrim ve sitiklalin 
büyük değer ve önemini anla· 
tacak konular ve yazılar bulun 
malıdır. Devletin hususi idare 
ve belediyelerin cümhuriyet 
devri eserlerine sütunlarında 

yer ayırmalıdırlar. 

26 - Her vile7et bu bakım· 
dan tertip edilmie on beeinoi yıl 
kitabı neeredileceklir. 

Köylerde kutlama 

caklar ve biribirlerine bayramla· tini Arablarla Yahudiler arasın- bugün yapmıe bulunuyorlar· 

1 Yahudiler bu istihkam h• rını kullıyacaklardır. da taksimden vazgeçtiıti, orada larını Arab çetelerinin bulun 
30-Köylerimizi bu milli tö . lngiliz hfikimiretini kuvvetlendi- ğu mıntakanın ortasında ya 

rene alıel.rmak için nahiye mü rerek nizamı temine çalıeacaQı mışlardir. Bu, 3 metre 1üksekl1 

dürleri, koza kaymakı\mları gibi bildirildi. ğinde ve bazı yerde 2, bazı 1 
idare amirlerile umumi meclis, lııgiltere Filistinde nasıl bir de 5 metreye varan genişlik&~ 
ve belediye üyeleri halk mümes siyaset takip ediyor'? Arablarla tel örgüdür. Fılistinin !tekmil eı C 
sillorinin :bafram günlerinde Yahudiler nasıl ve uiçin çarpışı mal hududu boyunca devaıf ı\ .. ~ köylerini ziyaret ve bu bakım· rorlar? Meehur ingiliz siyasi eden bu hat Lübnan ve Surıf 
dan teftişte bulundurulmalarının muharriri Hikerboker Kudüsten tarafından gelecek Arab çetel~ \' 
viUl.yet ve parti başkanlarınca vazdığı bir makalede bunları ırn rine kareı bir mania teekil edl' 
temmi mühim görülmüştür. · ıatıyor: yor. ı a 
Müteferrik maddeler Son iki yıl içiude Arab çete Bu bü1ük tel örgüye ?yir~t r' 

leri tarafından öldürülen Yahu milyon metre kadar tel aitmiıtı• 
31-Cumhuriyet bayramının Qünkü teller gayet ıık otar• 

yüksekliğini ve özelliğini koru· dilerin adedi 505 ü ğeçmiştir, ya bir duvar gibi Orülmüetür ' 1 rj 
mak için bu günlerde herhangi ralananlnrın da sayısı 1700 den aralığından ancak kertenkele gı 
bir cemiyetin rozet dağıtması fazladır. Bugün Filistindeki bir çebilir. . d• t 

27 - Komutanlar köylerde para toplaması doğru değildir. milyon 300 bin kieilik nüfusun Filistindeki 400 bın Yahu il 
ki kutlama sekllerini her rerin 32-Bayram, kanununn göre 400 binini Yahudiler teşkil et eğer kendilerine İngiltere müs•· 
gerçeğine uyulacak yoldan sıra· blrinciteşrinin 28 inci günü öğle mektedir. ade edecek olsa ve hariçten arsb S 
lıyarak tatbik pro~ramı kendile· don sonra başlayıp 30 uncu gü Arabların asıl maksadı Fi· çetesi gelmese Filistindeki ~ d 
rine bildirir, nü aksamı bitecektir. Resmi me listinden Yahudileri tamamiyle bin Arnba galebe çalacakları k•' 

28 - KOylerin Cumhuriyet rasim 29 uncu günü yapılacak çıkarmaktır. Fakat falnız Filisti naatindedirler. 
1 meydanları bayramdan önce dü tır Programda yazılı diğer mad ne bundan sonra Yahudi gelme Fılistin Yahudilerini tanıJ11. 

h. b" - b kalmamak ı · · bı "ddia biraz haf \' zellilecek ve vimdiye kadar mey deler ıç ır gun oe sine maruz olduklarını ileri SÜ· yan ar ıçın u F k t b da•' J 
danlarıııı hazırlamamıa kövler üzre diğer günlere dağıtılacak - y h ·ı k - retle kareılanır a a ura . h 

" ı ruyorlar. a udı ere areı gos· y h .
1 

b k ,- ıu- yabudidıt •ı k 1 1 d b k ı:ıekilde tertip olunacaktır. . . . . 1 . . a udı er ae a ur 
s mıesa on arın a ayrama a v ter_dık_ıe_r1,tedh1e harekatı ngılız Bunların hepsi dünyanın aftl e dar meydanları hazırlattırılacak 33- vaıı· ve C. H. P. llyön · F ı d ıooo d t t• 

tır. lerı ı ıstıue ar a en az· rı verlerinden gelmişlerdir, . !ı kurul baı:ıkanları bayramın bu y h d. · · · k t ay 1 ı· 'il 
" la a u ı gırmesını yasa e me kal hepsi düşmanlarını Hilm g 29-Şehir ve kasabalarda ol öğreneQe uygun olarak yapıldı ye kadar vardırmıetır. bi mağlup edecek Htlm oğullılrl' h 

duğu gibi bayramın birinci gü- ~ını öğrenmekteki fasıl ve mad Yine ayni tedhie karşısında d 
• ır. 

nü kö1de bulunan halk bu mey de sıralarına cevap teşkil ede· lnglltere. Yahudilere çok yüksek •Yahudi suru,, ndan dıeard' 
8 danlarda (hava bozuk olursa kö cek suret~e genel sekreterliğe fiat verseler bile Filistinde arazi bulunan Hanitada Yahudiler eO 

yürı müsait kapalı yerlerinde) bildirecektir. satılmasını menetmiştir, uzak karakollarını kurmuşlardı~ 
1 Fakat lngillerenin Filistinde ve Lübnan dağlarından getece 

0 lstanbulda 1 Liın an ki Arab tedhieçililli kareısıude gelecek Arab çetelerine karıı b' 
' • mukavemet göstermemeşi, her· rada çifte bir tahkımat rapDll 

0 
f 

~ ·h l t b•t Haberleri 1 . . " - tardır. Burası her gece Lubn• I arı i eser er es l kes tarafından, ngılız hukume 1 A b •
11 

leri"'ıe S 

1 
· · · · dağlarından ra gu e ı edildi Türk bandıralı Sinop va- tının bır sıyaset tutamaması eek 1 bombardıman edilmek\edir. I 

.., liııde kabul edilecektir. A b t 
1 

· e kıır tstanbul· _ lstanbul'da hsrlhi puru hamulesini boşaltmaga . Burada ra çe e erın 
kırmeli haiz çeşme, Ulrbe ve ca· devam etmektedir. ır.·ıBu, bır z~~~ır, fa~at ~~ddi eı mukavemet eden Yahudile~ 
mi gibi binaların listesi tamamlan de61 ' manavı ır zaa tır. ımso 180 kişiden ibarettir. Bunun do 
dı. Evkaf idaresi bunları sırasiyle Alman bandıralı Andros şü~?e e~n:ıezl ki ~ng.ilt_er: F~istiu sanı bir tepededir, doksanı diğel 
tamir ettirecektir. Evi.tef idaresi vapuru Nafi aya ait ray ve d~ ı ted ~ış. ıa~e etıuı ur ura· bir tepede. içlerinde de 20 kadıo 
aynı zamanda Defnell menbaında bılocek bır ıktıdardadır. d 
da yeni tesisler yaptıracaktır. aksamını boşıtltmakla beraber Bu.ıün, Filistinde, 1,383000, var ~r. Filtstlnl Yahudilerin Arıl~ 

bir taraftanda Hamborka gö. kisilik bir nüfusa mukabil _sulh lara :~rşı tek başlarına nasıl JJJO 
tilrmek Uzere Hububat yilk· zamanıııa mahsus olmak uzere d8faa edebUeceklerlni aıostereO Liman 

Şirketinde 

idare heyeti dün 
toplantısını yaptı 

Liman tuhisor Şirketi idare 
hereıi dün haftalık toplantısını 

yapmıe ve günlük ieler üzerin
de görüeerek gelen evrakı elden 
çıkarmıelardır . 

Halkevi 1 emsil 
komiteıi 

Cumhuriyet bayramı onuru 
na Halkavi gösteri komitesinin 
vereceQ'i cKavga sonu• piyesi 
dekorlarının yapılmasına te 
muntazaman provalara baslan· 
mıetır . Piyes çok iyi intihap 
edilmie olup günün eseridir • 

Adliye~ı 
Dört gUndenberi memle

ketimizde meşhud suçlar kanu· 

nuna uyan vak'a olmamıştır. 

Haik siııeması 
Halk sineması bu gündeu 

itibaren kıelık kısma taşınmış 
kıe mevsimi programına bae!a· 
ması itibariyle bu akeam muş-
terilerine fevkalAde bir gece ha 
zırladığı haber alınmıetır . 

Ticaret ve Za~ire borsasm~a 
Dünkü satışlar 

• Dün Mersin Ticaret ve Za 
hire borsasında 200 ton pamuk 
46 kurue 50 santimden ve 75ton 
fasulrn 8 kuruş 75 santhJ!den 
satılmıe ve baekaca muamele 
olmamıwtır . 

!emektedir. 

l Fransız bandıralı Sri va· 

puru yUkUnU boşaltmeğa de· 
vam etmoktedir. 

18,000 kişilik bir muhafaza teeki bir misaldir. 
!Atı vardır. Filistiude eli silah Fillstlnde Yahudiler iki sııır 
ıutalıilecek 300,000 Arab bulun· evvel Amerlkaya yerleşmeğe gl' 
duguna göre, tedhiş hareketin· denlerln bulundukları 'şer11il1D ıt1 
de rolü olabilecek her 17 kieiye ni bir vaziyet içinde :yaşıyorıı:ır; 
bir muhofız neferi düeüyor de- Yalnız şıı fark vardır [ki Arabi"• 

Tilrk bandıralı Reşid va· mektir. Amerikan yerlileri glbl sllf\h31 

puru Knamancılare aid çimen izinsiz siUih taşımanın ceza· değ\I, ellerinde en yeni slH\bl~ 
toyu boşaltmağa devam etmek sı ölümdür Fakat Arablar silah bulunuyor. 8una mukabil Yahu 
tedı·r. Jerln kendilerini muhafaza tçld 

Danimarka bandıralı Ba

yer vapuru Eti banka ait krum 

madani yUklemektedir. 

sız ve kurşuıısuz kaldıkları zn· tf 
man bunları derhal polisten te· kullanacakları silAhları lngiltl 
darik edi)•orlar. Ellerinde çok tahdit ediyor, 

1 
silah olup lngılizleri korkulmak Meseli\ Y11hudllerlo makine~ 
istedikleri zaman da derhal bir tofok kullanmaları yasaktır ve lJ 
şehri basıvorlar ve askeri kuvet· fenk yulnız yardımcı polis olar:ı 

lsveo bandıralı Brohom va- ıer gelinceye kadar yağma edi· muhafaza teşkilatına girmiş 011111 

puru dün sabah limanımıza gel· 

mietir . Bir mikdar küsbe ile 

fasulyn almaktadır . 

Beklenen vapurlar 
halya bandıralı QiliQJa va

puru bu sabah limanımıza gele

rek hamulesini}:boşalthktan son 
ra 1000 balya pamuk ve bir 

mikdar fasul:ra alarak yine bu 

gün akeam hareket edecektir. 

Etrüsk vapuru yarınki ca· 
ma günü limanımıza gelecek ve 

yükünü boealttıktan sonra zu· 
hur eden yükü alarak cumartesi 
günü saat onda hareket edtcektir 

Evlenme 
Ele1'tri k şirketi veznedarı 

HUseyin Aysel ile Bayan Ni
metin evlenme merasimleri 

cumartesi gUnll akşamı HUse

yin Aysel!n Yeni mahalle

deki evinde yapılmıştır. 

Taraflara saadet dileriz. 

forlar. Yahudilere verilmektedir, 

Güzel Mersiııimizden 
manzaralar 
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mersin Bele~iye riyasetinden 
19- 10 - 938 

londra Sinemılınndı ' ÇAkoslovakya iktisaden de KJevPlaanmtuklar 'K~6· s.,~.s. . A(~anah arif oğlu saihia Belediye vergi ve re .ı s11.nl.e~ın.den borçlu olduğu 33fi lira 9 kuı·•ışu11 ıe 
4ııklar için huauai pa roa la ıid 1 ~:::n:~ı. ~~' ll!llll ıslı fası i ı;i il ıııa lı 111 u ı l iye ıııa lıa ilesi 11 ıle 1 o 1 i il 

---

Yerler ayrılıyor Koza s, 50 , cı sokakta 140 metre arsa iizerirıe yapılmış ve ta-
-.. ,. ....... :' . Çt>koslovakya siyasetenldır. Kırma .. ,yok ~rafları sağı giritli :ıırabacı yusuf, kaplan oğlu ve 

. Smemaya gıdenler bı paylaşıldığı gibi iktisadi Başhea linyit kömürjKozacı parlaıa 27 ,So ~ 8?1 ~ ve.arkası sahibi miilk haneleri ve önü ta-
hrler•· ı· a""L , r· sını d l . l Buğday-Çavdar ' rıkrnm ıle malıdut v 32 k l 800 ı· 
b 

• "" mace a noktadan da parralannuş ma en erı a manyaya ka 5 d 4 0 e apu no u ve ıra 
azar. sade beyaz perde "' · ert ana 01 '

5 n~uhanımen kıynıeLli iki oda ve Bir küciik Sblon 
ij ..... d d .... 

1 
. tır. Uu memlek~l avrupa· lan karısbad, teblılz ve Yumuıak 4.,25 b tb 1 b. • ~rın e .,gı sıneıua sa . b .. k 

1 
r . d d. y r b "d 3 50 ır mu 3 1 ve ır hamamlıktarı ibaret bir katlı ev 

lonuoda d· ·r l '°''· nm sanayı ve maadin ci. rus ıava ısın e ır. er ı ug ayı . artırma suretile satıl ·,caklır 
a stn e m .. r. C k 1 k b · k · Çavdar 2 15 ° ' 

lab ldir Bazı çifiler fılru helindt>n en zengin m~m • e os ova yanın u ı ı An d ı ı f ';ok .Almak i~L.iyeu.lr.rin mu itam men bedf'lin y' üzde 

de C 
• d L f ... ketı· ı·dı· türlü kömiirden sonra a oAyu a d ı k b d er yan e en aşr. rua- ' · b· 

1 
. b." . 

1 
rpa ye ~ mçu nıs etm e muvakkat teminat mak-

eeras d · .. d 1. d' Bu hususla bir fikir aşıca ta 11 s~rvelı ıer Anadol 3,62,5 buzıle. berab.er .28· 10 ·938 cuma eIÜnü saat 15de 
111 an zı) .t e 1\ ~ n ı .. ı.. t · ı · . 5 ..., lşllarile meşgul bulunur edinmek için bütün avru turu 1 'demırd c~v ıerı ve ~~~bt k tı 3,t ' 6 l Beledıyl~ dalırP-~ırlade lolplarrncak Pncürııene müra. 

\'e onlarrn arkasında otu l pa ~ömiir madenlerinin ormn ar ır . enur 'a em o u e s a 5,So 11 caat ey eme erı ' an o u uu r. r d 1 . 1 Fasulye 8,,50 15 
tanlar perde üzerindeki 7 80 milyar ıon talım iıı sa 1 ma en ~rııı çogıı a - y alaf yerli ·',25 -18-2 O- 2 3 
artı"stler· ı r ı · y . manyaya bıralulnuştır. . k k 4 • in çe 1 e trı e- olunan muhtevıyatmdau Mercıme ı•r ' 
tıne bu iki aşığm baş. . l. b L 1 çekler ovada yaşamağı Salılep 
1 yırmı ser.1z uçu1. nu yar 1 ·ı tt.kl · d d ... T ti -
armuı ve dudaklarımn bi l . d ereı ı e ı erın en ag. a ı çoıe• 
l'ibirine yaklaşlığım gö· tonun çekos ovak~a ~ bu hk arazide yaşayan al Balm~mu 
'Ürl F·ı· d k. lunmuş olduğunu soyle- manlar sanayi ve maadi Cehri 

11 
• er. ı ım e ı macP-ra k Ltıf d. susam 
ıı~ alAkası olmayan bazı me 1 ı~, .. rai adeta iuhisar ahma Yapalı 

11 
14,75 

12 

50 

86ılerin knlakl~rına gel- Gene bulun avrupa• alnuşlardır. Siyah yok 
diAini işitirl~r. nın toprak ahında bulu- Umum çekoslovakya Şark 47 48 

Bıı ııda 11 şüplıPsiz çift- 11a 11 li n y İl llöm ürü 11ü 11 11111 r.aıııeılı k sa ııa yii 11i11 Anaclol :~·50 
lerd.,n b=-şka ht>rkes şikA miktarı l09 milyar ton yüzde elli sekisi mensu. ~y:ın k 80 
yol .d. O 1 ld . 1 L b. d.l . . . . .. d il' ı anmıı yapa k 

Q çı ır. ıa e sıne- o ara. \fS ıı e ı mışur. cctt sanayırun yuz e e ı Gnı yuna yo 
inanın müşterilerine ih\n Bunun on iki buçuk beşi sanAyii haşebiyesi- Konya malı tiftik 110 

A • 
1 L N 

içal defterdarhğm~an 
ılersrnin hastahane caddesinde emvali mel· 

rukeye ait ŞPkerleme fabrikasında mevcnl bulu-

etliği fılimden başka bir milyarı çekoslovakya idi. nin yüzde elli ikisi oyun Yoı~at 
•tk sahnfıi göstermeye taş kömürü madenleri şim çak sanayiinin yüzde ah Keçı kılı 

47 

nan buh~r makiraelerile ahit ve edevatı peraken· 
d~ suretıle ve pazarlıkla 31- .ı O 938 pazartesi gü
nn saat 14 de satılacağından Lalip olaolar111 içel 
d~fterdarlığına mürac&aLları ilan olunur 

48 ' 16 -- 20 - 23 28 
1•akkı varmı ~ı~' . A di almanyanm eline ge- mış iki ve musiki alAtı Pirinçler 
si Fakat bu. gıbı. çı.fllerın çen pilsen ve scblan ha- sanayiinin de yüzde yet- Birinci nevi mal 22 

S
•
1
nemayd gırmesını ve.dy.a valisi ile lebistamn eline miş altısı almanyaya bı- çlkinci neYi mal 260 2so 
hPmtt salonunda ken ı . . 1 · 1 'd . ay let' . . . L gıren 1110 ırıs ı oslrau a. rakıları arazıde kalnuştır Kahve 110 

L 1111 arllsl yerıne r.oyurı . 
, •end'ı . ı. a lar 11, il . . . . k Badem,çekırdek 

i l A N 
mersin as~eri satmolma ~omisyonun~an 

tali . _aşt\ ~u cera .. rn çııva arın ıcıne gırere içleri 
l\um ~~vırmel~ruu 'a T ti b d · · 90 sat l' • • 8 • b • l • L ·ı J • l l a ı a em ıçı • Plmek snıemamn h .. r ır ır erıne Gf" ı cin euen nııan ı ar Aca ,. ,. 5S 

95 
60 

Cinsi Miktarı 
kilo 

10850 

Muhammen ilk teminat gün 
bedel L. k. Li. k, 36 h~lde menfaaıine d.,ğil· Amerikada asri ilıli f faka& er~elL nişanhsmm Aca çekirdek 35 

dır. yaçlara boyun eğmiyen evine varmazdan evel kız Urfa Yatı 90 
100 Sabun 3580 So 268 54 31-10-38 

işte, bunu diışfınen bir kaç asır evvel vaze. kolları içPrde kalmak üz lçel " 
70 

Lo .. ndta~ak.i . bir sineı_n~ dilmış bir .. sü~ii .. akidele.re re boynuna kadar bir Satllk Depo 
rııuşterıl~rrnrn her ıkı hal~ ~~ru Lorune uyan çuvalın içine konur. istasyon kal'fıtında Ford 
kısıu1111 da uıemnun ede - gartp bar .ıar ı kaı vardır. Erkekde kızın evine garajı ittiıalindeki çifte divar 
tek bir usul bulmuştur. H~ tarıkaıın adamları ,arır varmaz ayna mua· b ve zemini beto~ Depo ıat-

Oiğer koltuklara na Pansılvanva mnıtakasın . . laktır. tıteyenlerın Mustafa 
ı· . fa olı ran"' Amişlerdir A· mele~·e tAbı lululur o da Nuri elbise depoıuna müra· 
\!~~~" Lfıyall bıra~ dadha :a•İ""I~: nıemlt'keıle~ ine çuvala konnr iki nişanlı caatları. 17-19 
,, llaSf r. olan bu r.ısım a " · · · · · .. · "İftl 1 ll 1 ilk tahsilin girmesi ısrar hır sedırın nzerıne yan Tarsus 
l er gayfl ra uı ır ar 
Çün~ü kolluklar iftlerin la ıslenuıdikleri gibi elek yana oturup yan yana ·r.. l 

ı )ar l· d· ı . ·ı · Ç • ·k trik gibi \fenilik'eri imkA oturUJ' birbirlerine aşk- UCCaf arına 
' •arm a.ıerı ve.11 a 1, 1. ·b l 1 1 d · · • ı · · ·L I l u lar 

1 
. ru yol\ r.a u t'lmez er. arın an ve sevgıleam- lf erınızı 110 ay Of• 

ç" ına ra ıatsız etmıye 8 . d· 1 , k k 
ti Cek Şt'kilde sıralanmışıır dulr~ a .. ıa.~~snel ... ~lrd~ıa dtan bahsederler bu sıra tıracalı yeni bir te-

ş. . . a n llllllnl\un ( egı ır. da kıım ann~si de onla LLül L J h · 
~ uudı sırıemamn ge- Bu garir mezht'plen . .. fe"" ya"ınua ı.z-

l'ek k 
1 

·· rm karşısına geçıp örgu m t• 1·.. J b aşı o mıyan muş. oıalar genç aşıklara Av· . e ın .,e amaue u-
ttırileride mf'mnudur. rupatla olduAnndan daha örfr . lunacalııır. 

Aşıklar kısım da ila az müsamahakAr davrau Bu tarıkata göre bekAr • • 
llıaşullulı lıiç boş hlıııa• mat.tadır Amişler evlene lar hiç lıir zaıııaıı sakal Merar.n tecım ve en· 
makta imiş. cek er~ek.leri bir çok ka b1rakamaz bilakis evli diJıtrı oclaııntlan 

Don 10.lllk il 111Lılll ~ıl ve şarl atlına alarak olanlar s=l~al koyverme ıiMcil 8?·. 11~31ı cli~mfı •I .. · 1 • • I eraının ma mu ye ma-

h 
o~•ların hurı~el er1111 la•· ye nuıc\)urdur ' ttr bundan halleıinde 18 nolu evde otu· 

G 
llZI lrSIZ dıl elmekledır. başka evli erkeklere k· ran !·. C. tabaasandan olup 

eçen hafta milano şeb . MeselA bir kızla bir er .. ' ~ menının uray caddeainde 
tind . .. - d k t • 

1 
i 1.

1 
pah araba nıusaade edıl Sunukl11 çartıamda 82 nolu 

e gecenin ustun ., er. nışan ant•~ an sonra ..... 1 • ld · . . yeri kanuni ticaretgih d0 

• 

Polisler bi~iklet üstünd .. birbi~lerini iyice larusın- dıgı ıa e b~karlar ıçı~• rek 5-10·038 tarihinde: ~::i 
)aluuz don görult>k ve bir lar dıye bunları iki üç kapah ara Le yasak edıl perakende manifatura iılerile 
C8keLle g· ı 

1 
bir adam ay serbest bırakırlar bu mişlir. çünk i onların böy uğratan bay Antun Nadir tica 

, IC e 1 .. ld \ " d 1 L ·L( k k . . ret lakabını noterden taıtikli 
8ôrıuü~ler kendisine ne- mut t> • zarııu 8 ~r. el\ lehr. e ız açırmak ahtı getirmesi llzerine 18 -10- 938 
de11 böyl•' sabrha karşı ~ızın evın~ haflada. iki maileri varılır. t~ribinde 1123 numaralı ıi~ile 
don Jt I '·I d' ... . "O nç ~uıf Pr zıyarPlf! gıdtar A . I I ticaret kanununun maddeaıne 

~um t-r. ~ Mf'Z ıgı L • .. - I k . · mış, ~r parası vanya göre kayıt ve tescil edildii 
Plıluraea ŞU Ct'Vatbı vermiş rÖlurmu' er ~nuser .dk~ll gelmezden Öntm kanas bildirilir. 

- Diraı evvel kArşı· a ge!e,.n m 8

1' aı1ı1ıtnk 
1 11

• mınlıkasrnda oturuyorlar la · kb 
llıa ·t •• d k nwlga u mPÇ ıu a ımm I . . . JI 18 UZ 

•~ı a am çıku anca 1 olduğunu anlayuıca c ı oradakı arazılerınd .. 
Paıat· 1 k d ı ( an . . ·ı I Mersin gUmrUğOnden al· 
_.

11 
~ onumu ter t- ... r;" üzr.rinı araştırmış cebın. u~ı yon ar dt>~erınde zen mış oldeğum ı ağustos 938 ta 

Saat şekli pazarlesi 
15 acık eksilrme 

1- M~rsin garnizo.nunda.ki lut~atın senelik ilıtiya 
cı olan yukarıda cuıs mıktar muhammen bedel 
ve m~vakkat ıen;~ualile ihale giin saat ve şekli 
yazılı ıaşe maddesı açık eksiltme usulile eksiltme 
ye konuldu, 
2- Eksiltme Mersin askerlik şubesirıin iist katın 
da askeri nıahfelde askeri salınalma komisyonu 
tarafmdan yapılacaktır. 
3- Fazla bilgi edinmek isteyen istekliler askeri 
salınalrua komisyonunda mevcnl olan şarıname. 
leri her zaman görebilif'ler. 19-20-25-27 

Kelepir Uir Mülk 
Menleş d~ğirıu~ui bahçP-sile birlikle satlıktır 

Kereste kutu fabrikası masara yapılmaya çok el- · 
verişlidir· talip olanların değirmene miiracaatları 

14- 15 

Cumhuriyetimizin 15 inci 
Yıidönümü şenlil\:leri icin 
Her boyda kanuna uygun ay yıldızı 
kendinden bayraklar, Parti bayrafı, 
ali ve lıafıt ve ıaplı süs bayrakları 
ti•için krepon gırlandlar,kafıt fener 

ler, çat pat v.s. geldi acele ediniz 

S[OAO SAHiR S[YM[N 
Uray Caddesi No. 41 Mersin 

erındP-D kurlu la bıldım de bir maymurıcuk ufı k gın ptatrdl memb:tları bu rih ve 196975 numaralı vezne 
. Fakat bu iıah.,.t pol•slt· t .. rek hırsız aletleri ve lunmuş bunlar arazileri makbuzunu zayi ettim yenisi· 

"1 tatmi11 elnıediğindtırı bir gPee feneri bulmuş ni satarak pansilvanyay'1 ni alacağımdan ~kisJnin b~k-ad a.. · I . mO olmıyacağını ı IAn ederı m •rıu larak~la kadar tur. gvy e&mıt erdır. Jojef Gobio =-i;;--= ..................................... ...-.-=----=====---=·=-==--L 



SAYFA 4 2 o:Birinci Teşrin 1 lSI. 

Yeni mersin • M • - içten ve Dıştan ,•••••••••••••••••••••• Yeni ersin günün en mühim ve • ~ 
Cenubun en Cok • Nisaiye Opratoru ve DoX-um MütalıassısıM 

okunan ve tutu~an °"y taze. haberle~ini + D o K. T b R. ; • 

~azetesidir. Gündelik Siyasi Gazete de _b~e;s~~:.~1_0 i A.-Yakup Aslan i ! 

Yen 1
• e rs ., n . 11 Yı llıh fasıla sız intişarında muvaf falıiyetini • Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomih • ~ 

• • • halktan gördüğü rağbete borçludur. : Almanyada tabsilini ikmal etmiı ı 
YEN 1 M E 1 N : Sizin Gazetenizdiı. Dertlerinize dileklerinize YEff i M ER s iH sütunları açıktır. 1: lH•dıstalkarıbnıl her gün S- l 2t dl f> : J ds e : 

-~~~~~~~~~~~~,~·,~~~~1~~~~- • {a Hr a u muayene ve e avıe er.• 

Yoğurt pazarı No, 1 • 

~~ T b •t b ••t•• . 1 . r.J G•• Sıo-orta ~~ a a aı u un iŞ erı ucuz ~~ uveıı ~ ' ·_ 
~ Ve SÜratle yapar. ~ Sosyetesı . 

1 

~ rJ Sümerbank Emlak ve Eytam 

~~ En yeni ve çok çeşitli harfleri Yeni Mersin ~, bankalannın kUTumudur 
,ı " TAM TÜRK 
~ flsatbaasın. da .bulabilirs~iZ: ~l Ve en güvenilen sigorta şirketidir 

~~,, L~er boyda ·ıs enılen harflerle K 1 T A p ı*:~ Hayat, yangın, ı•akliyat, k~ıa, otomobil sigor. ~ rı dıl lalar111tzt Pf) mksaİt şartlar \'e lediye kolay-
lıklarile yapar. 

~ G A z E T E ve M E c M u A Tabı yapılır. Mersinde Mümessili VASFI ORGUN 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret
* lianelere ait her çeşit Defterler Evrakı ~~ 
~~ matbua Fatura ve saire en nefis bir ~ 
~~ tarzda ve beğendirmek şartile yapılır. (~ 
~ t:r' Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tez elden göndeıilir. J'1 

kış geldi ~ 
Kok kömürlerinizi şimdiderı 

tedarik ediniz 
Toptan ve perakende satış yeri : 

.. Mersin Soğuk hava deposu bitişiğinde 

1 • 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~ Necmi Genç 

... 

1 1..m.iiiıııııliııii ..... iıiııiııiıiıııiıııİııliıliiııWıllıiıiiıiı 
12-16 

YE NiMERS N 

. Saghk Eczanesi Nüshası 5-Kuruştu 
Abone ) Türkiye Hariç 

Şerait için için 
1 

Senelik 1200 Kr. , 2000 K Mersin Gümrük karşısm~adır 
Alhaylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir aylık 100 Yoktur. 

Resmi ilinatın satırı 10 ------ ---- -·------ - ------·- -: o - - - ~ 

Kuruıtur. Y tıni Mersin basımevinde basılnuştır 

,.. ............................... -**•lf! di * ~ ~ 
.. SIHHATİNİZİ KOR.UYUNUZ! ~ bi 
* ~ ~ 

~ ,.. - :r~ ASIL ~I 1 ııı 

:KAYADELEN~ 

i 

ol!'_ IHTIVA .. LIK 
' '9e inia .. •n •eliyor 

ONA KAl'ıt.I 

1 
1 • 1 

1'4•au·ııklı oavranı~ı 1 
) ... 1 • • • -ti 

~ 

lf .. 

SULARINI IÇMEkLE 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekiletiain 672 ııumarab -ıaporu 

TA'.HLlL RAPORU 
Görünüş: Berrak Kaleviyet; "loo sm3 suya sarfolunan N. ıo 

nıikdarı,, 0.2 sm3. 
Renk : Renksiz Mecmu sertlik derecesi "Fransız,, 1.5 
Koku ;~Kokusuz Uzvi maddeler için sarfolunan müvelli-

dülhumuza litrede o.4o mgr. 
Tadı ,· Latif Sülfat "SO 4,, lilred~ o.ooö3 gr 

Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Teamül; Mutedil Nilral ''No ö,, ,, o.0040 

Nitrat "No 2,, yok ı in 

Amonyak ''NU3,, Yok eıı 
F~nnin en son usullerine riayet ederek ~oynadığı yerinden itıba- ı b 

ren istasyona kadar içi kalayh kAlvanizlj borularla içi mermer döşt1li il, da 

bellurhavuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve kimyevi j a~ 
evsafmı muhafaza ederek ve hiçbir suretle el değnıeden hususi kim- if tin 

yagerinıize ve Adana Sıhhal Rakar.ılığmm tayin elliği Sıhhiye m~mn- J ~ 
ru huzurlarında damacanalar ve v:ıgonlar KAY ADELEN suyu il~ .f 11~ 
yıkandıktan sonra doldurulmakta VP: ağızları Sıtıha m•·nmru l~rafrn- ı ıec 
dan nıiihiirlenflrek ŞPlırimiZf' gPluı,.kt~dir. ; 1

e ., "'*··--·-............ . . ,.. .. 
- --


