
s Cumhuriyet bayramı hazırlıkları 
na batan vilayet dt!hilinde haıaıclle 
devam ediliyor. 

Hazırlıklar ikm:ıl edilmek üzre-
dir. 
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Telefon No. 82 11 3124 9-UNDELtK. SİYASİ HABER. FİKİR GAZETESİ 

Büyük Sef Atatürkün sıhhivaziyetlerinde um , - - ' .. .,.,.........., _________ _ Salih 
artmaktadır iCekHariciye Macaristan-Polonya arasında 1 ıarsus bağcıları ve bahçecileri 

!Nazırı !uüşterekhudud tes- Satış kooperatifi 
Prağa döndü ıj biti müzak~re - - --- - -

İstanbul 21 (Radyo) Riyaseti Cumhur Umumi Müuih 21 (Rad)·o) Çek ha ediliyor Esas muka velesifJali tasdika 
kAtipliğinden : rici)'e nazırı Hitlerle görüetük Budapeşıe 21 (Radyo) Maca İktiran ""ettı• ....-. 

Dün neşredilen resmi tebliğ 

1- Reisicumhur Atatürk'ün sıhhi vaziyetleri hak ten sonra tayyare ile Prağa dön ristan ile Polonya arasında müş 
kında müdavi ve müşavir tabipleri tarafından bu 

1 mü~tür . Gazetecilere beyanatta terek bir hudut tesbiti mevzu Mü . l bı· t l l 
'k" · behsolmaktadır . Uu iein intacı eSSIS uza ar T Op an 1 gQn saat onda verilen rapor ı ıncı maddededir • bulunan nazır : için çalışılmaktadır . yapacaklar 

2- Atatürk geceyi rahat geçirdiler • Umnmi c Son y:ıpılan konuemala 1 Romauyanın Bükreş hükü 

salah artmaktadır • Nabız muntazam 94. teneffüs rın iyi llf!tic~lt1r verdiR'ini ııöy meli tarafından Polonyuuın tPk 
2o, hararet derecesi 36,9 dur • ' l<ımit;;tir • ( ııtıel'i su sobeplerle izah ed · 
-------------------------------------- -- rnektedır: 

Jdan11 sporcuları An"araya F ı· lı. s tı. n d e Çekoslornkraya karşı S&' • ,. .f . ; 
11 il d:ıknt, Romoııya Oekoslovakye . · · 

:ırasında samııııi' temas, Macaris 

gittiler Asker"ı hareka" t şı·ddetle ıauın kuvvetıenmetiiııe çaıısmak 
Almonya:ra kareı hesın11110 te 

1 ürltkuşu gençleri- d d• ---- lakki edilen bir kompleye gir 

de bayrama gide- evam e ıyor .İngiliz kabinesinde ınemek. 
-~ ~ .. ·~- 'tebeddülatyapılacak Beynelmilel O. yolu kongresi Cekfer Kudüs 21 (Harl)'O) Bu gün Kucifü~ 21 (Rndyo) Londra 

Adana (IIUFıusil Şehrimize ı de askeri kıtalar nıüslümnn ma dan 11lına11 lıir habere göre son 

Reldikleriııi yaıdıQ-ımız Gazian hallesinde temizlıkle meşgul ol hadiseler dola)·ısile müstemlekilt 
lep, Diyarbakır \'e Malatya izci 1 d lll" t .t " .1 d nazırı MıikdonaH ile Haricıye 
ı . . . k k muş ar ır . ı• un erı usı er en ' 
erınden 144 ve eehrımız er e .. . . _ " " " " . nazırı Lord Halifııksın başka 
li . - k 1 dorl kışı oldurulmuştur . Dığer 
. seeıyle erkek oğretmen o u u . . . . 'birer vazifeye tnyin edilerek 
1ıcileri11den 96 sı okul direktör lerı takıp_ edıl~ekt~dır • . müstemlekııt ııazırlıa-ına baeka 
'e beden terbi)'esi öğretmenle _ Eskı eehrın lJır çok yerlerı birinin ve hariciye nezaretine 
tioin refakatinde dün akşamki ile Omer camii civarı işgal edil de eski ııazır Edenin getirilece 

trenle Ankaraya hareket etmiş miştir . Takibata devam edilmek ği ve bu surelle lngiliz kabine 

'e istasyonda talebe veliJeri ve tedir . Filistin eyaleılerinde bir sinde bir değieiklik husule geti 

•rkadaeları tarefrndan hararetle çok vııkalar ceryaıı etmistir • rilecf'ği haber verilmektedir · 
11hrlanmıslardır . [Erkek öğret 
inen okulu izt•ileri ynr direktör 
lbrahimin refakatinde gitmiş 
lerdir 

Adaııo - 29 TeşiİneHel 

Cumhuriyet ua)'ramımızda Aıı 
karada yapılacak olan büyük 
teçit resminde Tüı kkueu genç 
leri de pldnörle utlnnıalar ynpe 

Cakiardır . Bu atlamalarda eeh 
l'hniz gençlerinden de bir kaç 
kieiniıı bulunacağı memnuniyetle 

lıaLer alınmıştır . 

Sivas Çimento fa~ri~ası 
• 
lıtasyondan fabrika 

ya tren hattı 
uzatılacak 

Memleketimizle Romanya araaında 

Hava seferleri için tet
Kikler yapıldı 

Beynelmilel havacıhk f edırasyonu reisi isıanbula geldi 
1steubul - Beynelmilel Sİ 

vil havncııık federasyonu reisi 

Romen tayyareci Pı·eıııı Bibesko 

dün R&at on üçte, pilot Kaluri 

ve Rad)'O gııosko'ııun icıare.'-in 

deki hususi tayyaresile, Bükree 
t~n şehrimize gelmiştir. 

Prens Bibereskoya Mısırın 

llükreşteki mnslahatgüzarı 

" - Bu defaki seyahatim ta 

mamile hususidir, Daha do~ru 

sunu isterseniz ufak bir gezinti 

den ibarettir. Ililh!issa lstanbu 

1 ı görmek için l:>eraberinıde ge 

tirdiğim Bayarılar, gelmi~lerdir. 

İki gÜ[J sonva Bükreşe avdet 
edeeeğiz. Mutasavver bir Bük 

Emin Fuat Beyin refikası ve reş • Ankara hava hattının ibda 
· 1 sı için iki Post erkanı harbiye Birinci beş yıllık sanayi ı:Hi · arkada,ı refakt etmektedır er. 

tııoa sonradan illlve olunan Si· ' Prens BibeHko, Hııvayolları 

Murahhaslarımız 
gittiler 

fstarıbul - Ayın 6 da Peş· 
tede toplanacak demir yolları 
konferansına iştirak etmek üze· 
re ticaret dıtiresi reisi Naki ile 
mühendi Galip Peeteye gitmiş 
tir. 

Eskişehirde kadm eğitmen 
~ursu açllacak 

~ Fabrikatör 
Kaymakam M. Ali Uran 8. Şadi Eliyeşil 

Tarsus Ticaret Odnsı başka ! lir . Ezcümle Ankara lıelediye· 
tibi Zira Toroğlunun teşebbü" ı:ıiuiıı te\'Siyelerine göre resmi 

siyle, Kaymakam Mehmet Ali I münakasalnra girilmesi, ve Ye· 
Oran'ın himaresinde ve fnbri· I nişehirdo halda ve kooperatif 
katör Şadi Eliyeşilin muza~a~e- 1 mahallelerinde satış mağzaları 
tiyle Tarsust!l sebze ve uzum açılması mutasnvverdir . 
müstahsilleri tarafındaıı kuı· u" 1 Sou günlerde İktisat VekA-

Eskişehir ve Arifiyedeki eğit lan (Tarsus bağcıları ve l>ahçe- 1
1 
ıetinda yaş sebze .. ve meyve U" 

men kurslarından, köylüyü ten· 
vir ve okutma bakımından bt1· cileri sa&ıe kooperatifi) nin esas t mum müdürlüğü ihdas edilmiş-
yük istifadeler edildiği görülmüş mukavelesi bu defa icra \'ekil" tir • lıırnrntı teşkilatlandırma 
kadınları okutmak ve irşat et· leri heyetiuiıı 16- 9 • 938 tarihli ı umum müdürlüğü de yabancı 
mek üzere kadın eQ'hmen kurs· toplantısında kabul olunarak memleketlore se.bze ve meyve 
ları da &Qılması kararlaetırılmış· Türkiye Cumhuriyeti riyasetinin ihracatı yapılmasıuı ıemiııe ça-
tır. Bu kurslardan birincisi, E~· · · I 

Ali lasdıklerine iktiran etmıştır lışmaktndırlar . Bu işe mahsus kişehirde açılacaktır. Bu kursun 
hazırlıklarına başlanmak üzere · Kanuna tevfıkan tasdiki mü hususi vagonlar temamlandık· 
dir. teakip kooperatifm idare heyeti tan sonra ihracata baelanacaktır 

Kadıu e6litmenler, köy kadın seçilmek üzere yakında müessis Nümunelik ıecı übeler için getir 
larına yalnız okuyup yazmak de azalar bir toplaııtı yapacaklar· tilmiş bulunan souk haça depo" 
ğil, dikiş, nakış, ev idaresi: ÇO· dır . Şirketin r iyasetini fahri" lu rngoıılar ve sebze vagonları 
cb~k ~akı~b~h v~ amekll dçocuk tel r· yen Şadi Eliyeşiliıı doruhto e l" ihtiyaca göre çoğahılacak&ır . 
ıyesı gı ı ır ev a ınına l\· . . . 

zım olan şeyleri de öğretecekler· meği kabul edeceğını memnmw Mesclfi yalnız Tarsustan sebze 
dir. 1 yelle haber nldık . Şirketi o mü- mevsimiııde günde beş on va-

. •a. essis azaları euolardır : gon gönderilmektedir . HAibuki 
Vilayet bütcelerinde Şadi .Eliyeşil. ~Suphi Bnrut- her gün bütün katarlara birer , 

mÜnakaf eler çu, Mehmet Kuradacı, Zekeriya vngon bağlanmak istense tam 

# taa çimento fabrikasının inşosın· istasyonda, İstanbul hava kuru 
1 ~ao soııra nnkliyatta kolaylık mu başk~m Hakkı, Is 
# ~İrı Sivas islasyoııundan febri ıasyon müdürü Abdullah ve da 
~ •oın bulunduğu mahalle kadar ha bir çok zevat taratından kar :ç kilometrelik yeni bır iltisak şıalDmıştır. Keııdisile konuean bul seyahati malesef şimdilik te 

r'ttı yapılması takarrür e•miş· bir arkadaeımıza prens seyahaıi I hir edilmiştir. Kendisi halen Pa 

arasında görüemeler devam et 
mektedir. Göreceksiniz bu hat 

Türkiyeye ve Romanyaya Qok 
iyi faydalar temin edilecektir. Ka 

rım, Prenses Bibeeko'nun lstan 

Bazı vilıtyetler tarafından 
1939 bütçelerinde münakale ya· 
pılması iç Bakanlı~a teklif edil 
mietir. Münakale teklifleri bakan 
lıkta müteşekkil hususi idare 
ler büdcelerl tetkik komis)'onun 
ca önümüzdeki günlerde göz 
deıı geçırilecek ve )'Üksek tasdi 

Özkan, Rıığıp Güre, Mustafa tur için 45 vagona .iht1yaç hasıl 
Balam, Hilmi Seçkin, Mehmet olmaktadır . Bu ihtiyacı alAka· 
Kara Mehmeloğlu. I\amil D irik, dar makamların nazarı dikkat" 
Hakkı Açıkalın, lurnhim Serin, !erine Hrzederiz . 

Sıtkı Aybaş, Aziz Ökten, ibra" Memlekette ilk turfanda ola 
him Ateizi, Ali Özkul, Selim rak sebzeyi ve yaş üzümü Tar

Meracı, Hasan Erkinsoy, Mah" sus yetiştirmekle bulunduğun" 
mut Karagündüz, Ahmet Ülkü- dan bu merkezin ehemmiyeti 
mender, lıüyüktür . Tarsusta 35000 hek

~r. Devlc•t Demiryolları idaresile hakkında eunları söylemiştir: riste bulunmaktadır. 
iirnerbank arasında h!lıııl olan , ____ _ 

t Demıryolları şartnamesıne uy 
~lllaoma. mucibince bu ha~ ıDev : ı·nu"ılterenin silihlanması 1 Romanyamn Par"ıs elçisi 
lhıo bir eekilde Sümerbank ta 1 • • F H . . 

i tarından yaptırılacaktır. 1 Çok mühım proıeler ransa arıcıye na-
~ "1 Yapılan hesaplara göre yeni h . l zırile konUffU 
.,_ . aıtemenın tedariki için g~çme· azır anıyor 

:
1 lazım gelen ıamaıı dolayı iyle 

1 
Londra 21 (Radyo) lngilte Pa~is ~1 (Radr~}_Romanya 

~ 

' 

L llcak gelecek sene nihayetinde . u üze nııı Psırıs buyuk elçısı Fransız 
qhJ . renın ı;ıl~lanma8ı mevzu h . . 

8 
. 

v anacak ve fabrikanın faah j . . " hükümet I arıcı ye nazırı . Boneyı zira 
hte geçeceıti tarih olan 940 se· rındekı muzakerelere ret etmiştir . 
tleai ilk aylarında ikmal edile-, mehafılinde duam olunmaktadır ------•• 

~-lir AIAkad"ar_ maka?11ar bu hususta Alman askerlen ile 
~· Diğer taraftan Sümerbaıık çok muhım proıeler hazırlamak 

1911
& büfuk çimento fabrikaqı tadırlar . 

~ın ineaıttı için hazırlıklarda bu Umumiyet itihariyle bütün 
,~11 1llaktadır. Fabrikanm temel hükümet mehafili silAhlanma yo 
Otıltıa rnerasimiuiıı Cumhuriyetin J lundaki meEaiye ve düşüncere 
lal beeinci yıldönümde ve~ bayra hararetle taraflar bulunuyor . 
,

1 
tllkip edecek günlerde Sivas - -

... ,!~:~~ca~~~.~~·ansıınm~~:;:01r;i1; ~B~Oslovak hükOmali 

Çek milliçileri ara
aında bir çarpışma 

oldu 
Prag 21 (Radyo) Alman ie 

gali ahında bulunan kısımlarda 
hudut muhafızlariyle Çek milli 

Boluda Komüniat partisini :veıperverıeri arasında kanıı 
d carpıemalar olmuıtur . Çekler-

~İcJd ti. b. l l ağıttı den dört kiei ölmüştür • Alman 
e 1 ır ze ze e Prag 21 (Radyo) Çekoslo' lordan bir çok yaralı Hrdır • 

; oldu vakyade dünden itibaren komü Çek harici)'e nazırı Alman 
~ ~ ?oıu 21 (Redyo) Dün gece niet partisinin faaliyetine nihal hüküm~tine itizarda bulunmue 
, )6~u da aaat dörtte eiddetli bir )'et verilmietir . lntiıar etmekte ve t~hkık.at. yap~lacaQ'ı ve ~ü 

l @araıntıaı olmuetur • insan olan bütün komünist mecmua I sebbıplerının eıddetle tectı)'e 41 

lnalca h&1ırat yoktur • J ve gazeteleri kapotılını~tır . edileceğini bildirmiıtir • 

ka arzedilmek üzere Baebakanh 
ğı:s verilecektir. 

$irkete yeni Oza ka)·dı de- tar bağ vo 50000 hektar sebze 

Resmi dairelerde çalışan 1 vam etmektedir • Kooperatife bahcesi faaliyettedir • Tarsus 
girme~i arzu edenlerin tanhlıüt ırmağmın sağ ve sol kısımla
edecekleri sermayelerinin dörtte 1 rıııda açılmakta bulunan 30000 
birerini iş Bankasının Tarsus hektarlık bir saha daha turfaıı" 
eubesindeki kooperatif hesabına da sebze yetiştirilecek mıntaka" 

işçilere ait beyan
nameler 

Devlet, vilAyet ve beledıye- yatırmaları ve Noterlikten su- ya ill\ve olunacaktır . Bu suret
lere ail her türlü ie yerlerindeki reti hazırlaıımıs bir kabul mek- le turfanda sebzecilik bir kaç 
işQilerin ie kanununa tevfikan tubu vermeleri h\ıım gelmekte- misli inkişaf ederek ihracat ic;in 
vermiye mecbur oldukları beyan dir . Hisselerin peşin verilen !Azım gelecek fazla ihtiyacı kar 
namelerin bazı dairelerce veril· mikdarları beş .liradaıı )'ÜZ yir" şılaya<'aktır . Ova mınıakasında 
mek istenilmediği ve bu hususta 
muhtelif yollarda itirazlar serde mi beş liraya kador olmak üz~ yetiştirilen beş milyon kilo üzü 
dilerek kanun tatbikatının şümu re ihtiyara bırakılmıştır · mün )' Üzde altmışı turfanda 
!ünden dıearı oıkmak teşebbüs· Kooperatifin yeni mahsul olarak lıınir Jıavalisi üzümlerin 
leri ile vazifedar memurlara güç mevsiminde ıee baelsınası mu dec e rken yet ışmektedir • Altı 
lükştçrıkaBrılmb akkta oBldCuğul 1anBlaeıl- karrerdir . Şiı·ketin teşlritıitı te- ,milyon kiloya baliıl olan muhte 
mı ı . aş a an . e A ayar _ . . . - . 
bütün vekili etlere bir tamim gön mamlaamak uzeredır. Satıe ıQın lif cins sebzelerin yuzde yetmıe 
dererek tağyir ve tehire imkli~ I esaslı merkezlerde eimdide11 sa- beşiııi ilk olarak memlekete yi
olmadığındaıı kanun hükümlerı ı ue yerleri temin edilmiştir . An ne Tarsus yetiştirmektedir . Şim 
nin tamamen yerine getirilmesi 

1 

karada Sulu handa Cavit lstaıı· diye kadar istihsal ve istihUik 
lüzumunu bildirmiştir. 1 h 1 d Al ' · üt ti 

.. bu a ın a .rn·.et Muhtar, Sam pazıırlarındakı m avassı arın 
il. muhaaebe m'iJJur sunda Muhip Cihankurtoran şir idaresizliklerinden birbiriyle ra

leri araaında 
fç bakanlık hususi m1:1~as_e· 

be müdürleri arasında değışıkhk 
yapan bir kararname projesi ha· 
zırlamaktadır. Ayni kararname 
projesiyle açık bulunan hosuei 
muhasebe direktörlüklerine de 
tayinler yapılacaktır. 

ketin satış aceııtelikleriui almış- kip vaziyete geçilerek müstahsil 
lardır • Bu acenteler nezdinde İzrar edilmekte idi . Müstahsil
kooperaliften birer murahhas ler kooperatif etrafında toplan 
murakip bulundurulacaktır . Di dıklnrı takdirde hem bu zarar
~er şehirlerden şirketin acente- lar \•ikaye edilmie olacıakler, 
liğini deruhte etmek isteyen mü hem de kendi mallarını kendi
raceatlar yapılmaktadır . fhtiya ıeri satmış olacaklarından emni 
ca göre teşkil:lt genieletileoek- Sonu ikincide 
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YAZAN: ılikyada 
1 r arsus ve Gözlükule kazısı 

R. Yalgın 

-4-
Tarı;usuıı Güzneyinde yazmağa değer bunlardan başka eserle 
re rasllnnmaz. 
BATI TARSUS : B 

Tarsusuo batı ğünerinde Rajtna (Yeni köy) tan batısında 
Kaza nlı, Karaduvar köylerıle Kazanlı hüyüğü iacelemeğe de 
({er mevzulardandır. 

Yeniköy : Tarausun 14 kilometre güney batısında sebzeci 
lıklfl geçinir bir kliydür. K "yün ortasında güzel bir su meubaı 
fışkırır. I{öy denize (800 -: 1000 metro kadar yakındttdır. 

Romalılar devrinde çe belki daha eski devirlerde güney 
Aıındolunun güzel bir iskelesi olan ve sonra Tersanelerilc 
olan bu h3rabe şimdi pek perişan bir haldedir. 

Kloopetra işte bu tersanede Tarsusu ziyaret etmiş ve Mark 
Anıuvan ile meşhur mülAkatını yapmağa muvaffak olmuştur. 

Bu gün Yenikörde çoğu yer altında yarı gömülü (4,40) 
yüh~ek lığinde ve 0,95 kutrunda 12 kadar kalın sütün rağoa' 
mu mamur günlerindeki azametini isbat etmektedir. (1) Köyde 
l·aua tersanenin bakiyesi diye gösterilen bir merdiven var 
dır. Bir anfi Tyatro bakiyesine benziyen bu eser o kadar 
harap olmuştur ki ne olduğunu tayin etmek muhaldir. 

Kazanlı büyüğü Tarsusun 18 kilometre batısında ve. Mer· 
in ile THrsus arasmdnki eski yolun güaey kıyısında olan 

bu hü yüğe Kaznnlı hüyüğü denmiştir. .Zaten hüyüğün biçimi 
altı üStüne getirilmiş bir kazana benzemektedir, 

Hüyük tahminen 150 metre genişli~iııde ve 21 metre irti · 
faındad ır. 

ş·ınd i bu hüyüğün üzerinde bir türbe vardıl. Hu türbe 
hicrı (1319) Miladi (!900) tarihinde yapılmılf' çok yeni bir bi· 
nad•r. içinde gOmülU olnn Siri zade hüyüğün adını t.:şı 
yan Kaz nlı göyü nlıalisindendir. Türbenin etrafında döküntü 
halinde göze çarpan mermek sütunlar, işlemeli başlıklar ve 
türbeyi vücuda getiren taşlarının hepsinin yeni köyden, yeni 
Reğma harnbesiııden ge~irilmiş kldu~u tahkikat sonunda anla 
şılmıştır. 

Şu halde Kazanlı hüyüğüııüc üslüııde yabma taş eseri ara 
mak abestir. Çünkü bu kocaman büyük hüsulü tamameıı 

metrük ve kerpiç yılı'ını halludedir. Hüyüğün şimal ve cenup 
kısımlar ı çok diktir. Altmıe sene evel hüyü~ün üstüne çıkıl 
mndığı hal kın ha fızHsındadır· Hüyüğün kuzeyinden geçmek 
te olan e ki yol üzerinde ve büyüğün dibinde bir han ve 
ku)'usıı bu l uuduğu ve şosa yapılıııcıya kadar bunların işledi 
ğiııı gene Hal k rivayet eder. 

Şımdi hüyüğün üstü Esiri ailesinin tarlasıdır. Bu hüyüf[ün 
üstuııde \'() Kuzey tepesinde güzel bir Raılık vardır. (Kamış) 
Hu sız hfıy ügüıı bu vönün rtihinde :ı u bulunduğunu ihdns 
etmcktedır. liüyÜğÜn güneyi yani denize nazır olan kısmı 

üyü~ün kıy ıs ırı a kadar deniz taşlarilo doludur. Anlaşılıyor 

ki hu gün dört ki lonı~tru deniziıı uıa1o1ıııda kalmış olan Ka 
znıı lı hü yüğü vaktiyle deniz kıyı :mıda bulunuyormuş. 

Prof Gars tang ile lıirlikte burada yapmış olduğumuz kü 
çuk bir araetırma bize şu kauaatleri vermiştır : 

A) Hüyük, Eli imparatorluğu güulcrinde metrük kalmıştır 
B) Asur is tilasını\ uğramıştır. 

0) Bundan sonra isksn gelmiştir. (M. ô. 698) 
Hüyüıtüu Serfeziade ( üstünde ) başlıyan Eti keramik 

eserler yoklama neticesinde kültür tabakasına kadar görülmek 
ıedir. 

Soau var 

1 
1 

VENi MERSiN 

Muhtelif vergilerde 
Nasıl itiraz edilecek 

1 

1
1 Forıı1ülleri basitleştiren yeni 

htikumler konlılacal( 
1 -Dllnden artan - raştırarak itiraz komisyonu 
Tetkik müddeti ve temyiz kararlarını tasdik veya nakze 

İtiraz komisyonlan tetkik-! decek ve nakızdan sonra nihai 
terini, itiraz 'evrakının kendi- ; kararını verecektir. 
terine verildiği tarihten itiba · 1 TE~1YİZ KARARLARI 
ren nihayet üc ay içinde kara· J T~myiz komisyonu karaı· 
ra bağlıyacaklardır. Muvazzaf la1·ından tasdik kararhm, tem 
itiraz komisyonları teşkil edi- 1 

yiz evrakını gönderen makam 

len ŞBhirlerde bu müddet Ma- ve yüz elli biııden fazla nii 

liye Vekaleti tarafından icap 
1 
fuslu vihlyet merkezlerinde 

ve ihtiyaca göre tayin oluna- aıakalı maliye şubesi tahak

caktır. kuk şefliğine, naıuz karariyle 
. İtiraz _ko~isyonlarını.n giin I nihai kararlar ise dosyasiyJe 

delık gayrısafı kazanç mıktar· birlikte itiraz komisyonuna 
tarı ile aslı So liraya kadar 

1 
gönderilecektir. Nakız kararla 

olan verğilere müteallık ka· · rmın itiraz komisyonu marlfe 
rarları kati olup temyiz edile 

1 
tiyle mulerizlere tetliği lazım· 

ı 

miyecektir. I dır. Bu tebliğata. vergileri tarh 
Mükellefler itiraz komis· t ve tahakkuk ettiren al:'l'rnlı da 

yonu kararlarının kendilerine ireler delalet ede~ektir. 

tebliğini ve mal memurları ile Muterizlerin kararlara kar 

hususi muhasebe mildilr ve~me 1 şı, bir diyeceği varsa reHen 

murları dı bu kararların ken 1 itiraz komisyonuna bildirmesi 

dileriııe teslimini takip eden icap etmektedir İtlr:ız komis

gUoden itibaren on beş 5ün yonu, temyiz komisyonunun 
içinde temyizen tetkikini isti· nakız kararı ilzerine. ilk kar'.l 

yebileceklerdir. Mükellefler ta rında ısrar edebilecektir, Bu 
rafından verile~ek temyiz ar· takdirde itiraz komisyonu lm

zuhalleri, temyiz mevzuu olan rarı. temyiz komisyôrıl8rı reisi 

1 

vergileri tarh ve tahakkuk ~t ve (tzalarından müteşekkil umul 
tiren alakalı daireye makbuz mi heye tçe tetkik olunup ka 

l
mukahilinde verilecektir, Bu rara bağlanacaktır, Temyiz ka 

daireler temyiz arzuhallerini rıırları kaUdir, 

aldıkl:lrı tarihten itibaren on Temyiz komisyonları tat 

ı beş gUn içinde vilüyetlerde va kiklerini. temyiz tal epleritJirı 
ridflt müdürleri, kazalarda on alındığı tarihten itibaren en 

i
l biiyilk mel memurlftrı v asıta~iy gr ç altı ay içinde bitirecek 

1 
ıe temyiz komisyonlaı ına gön ta rzda tertibat almıya ve me· 

dereceklerdir. saisini ona göre tanzim etmi

İcabı kad1r temyiz ko· ye mecburdurlar, 

misyonu teşkil ve bunların fa· Temyiz komisyonları iti 
· liyet merkezlerinin tayini Ma· rez komis,Yorılarınca verilmiş 

Jiye Vek:lletine ait olacaldır, olan, kararların icrasını, lehin 

Her temy~z komisyonu bir re- istenile n vergi mikdarrnea p·-t 

is ile iki azadarı terekktid ede ra, hazıne bonosu. lahvilM ve 
1) Langloa Kilikya seyahatoa-nesinde bu sutuolarıo adedini 1 cektir.~Temyiz komisyonu reisi ya banka teminat me ktubu 

40 a kadar çıkarır. I 
------------------------ yllksek tahsilini • hukuk, mül gösterilmek ve temyiz talebi 

lzmir~e üzüm satışlan Belediyede kUye, iktısat, yüksek ticareti vaki olmuş bulun mal{ şartiyle l 
Belediye amirlerine aykırı bitirmiş olanlar arasından - Ma tehir edebı lecektir. Bu gibi te 

7 5 bin tona baliğ hakeket ettikleri zabıtai [ beledi l liye Vekaletince se~ilecoktir. hir talepleri, her işe tercihan 
ye momurları tarafından usulü Aıadan biri Adliye Vekilleli- karar nltınn alınacaktır. 

oldu dairesinde tesbit edilen nO ka nin, diğeri İktisat Vekaletinin Temyiıı: komisyonları, ka 
Jzmir, (Hususi) - i' züm ve 

incir satıe ve ihracatı çok hara· 
retli devam etmektedir. Üzüm 
piyasası nÇılalı henüz bir buçuk 

dar esnaf belediye encümeninin intihabı üzerine Maliye Vekili rarlaı11, dört nüsha üzerine he 
dünkü içtimaında tecziye edil tarafından tayin olunacaktır, 7.ırJanarak bir nUshası komis. 
mielerdir. 

Bina temyiz kcmisyonıında :lza 
Sahne haberi dan birini İktısat vekaleti, di· 

ay geçtiği halde 75,000 tona ba· 

yonda saklanacaktır. Bir nlls 

hası aUtkah itiraz komisyonuna 

mütebaki iki nüshası da vil~ lstanbul halk tiyatrosu sa 
!iğ olan Ege bölgesi üzüm re · 

natkiirlarından Ken'an Güler ve 
koltesinden 45,000 tonu tamamen 
sa tılmış ve bunun da 23,000 tonu 
ihraç ed i lmi ştir. 

Geriye kalan üzüm 30,000 
ton kadardır. Bununda çok kısa 

bir zamnııda satııacagı kuvvetle 
tahmin emilmektedir. 

incir satışları da iyidir. Re 
kolte 230,000 çuval, yani 33,000 
tondur. Bununda 110,000 çuvalı 

tamcmen satılmıetır, Henüz sa
tı lmamış olan miktar 120,000 çu 
vnldı r. Bu da kısa hir zamanda 
satılacaktır. 

arsus bağcılan ve ~a~çecile 
ri satış tooperatifi 
-Birinciden artsa-· 

yelle iş görecekler ve satıştan 

dn ayrıca kara hissedar olarak 

• istifade etm i ş olacaklardır . Tar 
sus pamuk ekim sahası kadar 

inkienf edeceğini ümit etti~imiz 
bu sebze işi nde çalışanlara mu 
va ffakıyctl er diler, kooperatifin 

arkadaşlarının önümüzdeki salı 

~ünü şehrimize ğelerek halk si 
neması binasında temsil verecek 
leri haber alınmştır. 

Mezuniyet 
Şehrimiz ağır ceza mahke· 

mesi yeisi Bay Şevki Kuy:.:cu bir 
ay mezuniyet aldığından yakın 

da şehrimizden ayrılacaktır. 

Adliyede 
Bir haftadanberi şehrimizde 

meşhud suçlar kanunuııa uyan 
bir vaka olmamıetır. 

Borsa haberleri 
Şehrimiz ticaret ve zuhire 

borsasında dün yalnız buğday 
ve sisam üzerine muamele ya 
pılmıetır. Buğday şark 21 gün 
vadeli ve Payas vagon teslimi 4 
kuruus 325 santimden ve on beş 
ton sisam Musin mağaza tesli 
mi on beş kuruetan muamele 
görmüştür. 

Adana borsasında klavland 
pamuk 28·36,5 ve parlak pamuk 
26,5 29 ve temiz pamuk 24 ku 

memlokfto hayırlı işl er başarma ruş üzerinden muamele görmek 
sını ternAnui ederiz • de oıduğu anla~ılmıştır. 

ğerinl Dah!liye vekAlcti seçe

cektir, Temyiz komisyonu rei

si ve azaları hariçte iş alamı

yacaklardır. 
Temyiz komisyonları mev 

cut kazalara ve mahallinden 

yet ve kazalara gönderilecek · 

tir. Bunlardan birinci nUshası ı 
mllkelleftt tebliğ ve ikinci nüs 

1 
hası vilayet ve kazalara ata· ı 
kalı varidat dairelerinde mu· 

sormak suretiyle alacağı ma- hafaza olunacaktır, 

lOmata göre temyiz mevzuu Temyiz kararlarının ko· 
olan takdir; tarh ve tahakkuk 1 misyonda kalaca k nsli ııllshası 
muamelelerinin kanuni şekil reis ve aza tarafından müşte-

ı 

1ere uygun olup olmadığını a- reken imzalanacaktır. 
---~--~---"'!"-'~--------

Şeker hastalığı tedavisinde 
yeni bir müstahzer 

Moskova ankorin müstalıza 
rat fabrikası, ş"ker hastalığının 
tedavisinde veni bir müstnlızer 
teşkil eden "gistou . çiıı ko iosülin,, 
ililc:ından ilk tecrübe imalatıuı 
tedavül mevkiine çıkarmıştır. 

lnsülin'in tesirinin hastanın 
organizmi üzerinde kısabir müd 
det devam ettiği nıalumdür uzun 
tecrübelerden sonra iki sovyet 
a'imi klinkovetayn ve çarpaııağ 

yeni bir müstahzir hazırlamağa 
muvaffak olmuşlardır. 

lnsülın'ın zayıf tarafını gider· 
miş olan bu yeni müstahzar, 
öküz tiroidinden Qıkarılan albü 
min demek ola gitson ile inc;üliu 
ve çinko esaslarında•ı terekküp 

etmektedir. 
Bu yepyeni müstahzar, Bot ' 

kin hastanesi ile Andokriııol a ji 
enstJlüsünd e yapılan ıecrübe l e ı · 

de çok iyi neticeler vermıştir. 

Bu müstahzarın tesiriyle hasta 1 
11111 umumi uziyeti pek mühim J 

miktarda iyileşmekte, idrardaki 1 
şeker miktarı azalmakta ve kan · 
daki şeker ise yavaş yavaş dü 1 
şerek en mühim olarak derecesi / 
uzun müddetmaaf kalmaktadır. 

Fabrika, örıümü zd eki seıı e j 
zarfında Lu müstnlızardan beş 

yüz bin şişe hazırlamağı düşü 

nülınekted ı r, 

Sayfa : 2 

15inci yll cumhu
riyet bayramı 

Tarstıs l{tıtlama programı 
Cumhnriyetin Onbeşinci yıl dönümü bayramı 

evyelkilerden daha canlı ve daha coşkun bir şe

kilde kutlulanacaktır. 

Törenin suret icrası ve üç gün için yapılacak 
'enlik kısım kısım ve madde madde aşağıda ya
zılmış olduğundan devletin genel ve özel idarele
rile, Belediye, Halk partisi, Halkevi ve bütün 
uluıal kurumların ve bilumum Cemiyet ve teşek
killlerin, Banka ve müesseselerin ve halk kütle
sinin programda yazılı olduğu üzere törene i,tirak 
etmeleri ulusal bir borçtur. Bu itibarla her teşek· 
kül ve cemiyet ve müessese ve kurumların ve 
e•naf ve halk kütlesinin programda kendileri için 
&'Öıterilen ve tesbit edilen kısımları tatbik etme
leri lazımdır. Yapılacak teftişte r~jime olan bağ-

lılık derecesini tayine medar olacağından 
alakadarların bu işlerde son derece has.as 
davranmaları yerinde olur. 
Bayrama Hazırhİ\ : 

1 - Yukarıda yazılı müessesat ve teşekküller 
rermi muessese ve hususi ticarethane ve 
fabrikaları, dükkan ve mağazaları Mersin, 
taflan meşe ve zeytün dallarile aüsleyecek
leri gibi çok mıktarda bayrak asacaklar ve 
ğeceleri ışıklandırmak suretile bayram te:ıa
hürlerine önem vereceklerdir. Bayrağı bulun
miyan veya az olanlar şimdiden bayrak te
min edeceklerdir. 

2 - Gereken mersin dalları belediye tarafından 

temin edilecek ve müracaat edenlere para
ıu: dağıtılacaktır. 

3 - Aşağıdaki müessesat ve cemiyet ve teşek
küller isimleri hizalarinda gösterilen yerlerde 
masrafları kendilerine ait olmuk üzere tak 
zaferler kurduracaklardır. 

A - Belediye : Birisi hükumet kapusu önünde ve 
diğeri cumhuriyet alanı medhalinde olmak 
üzere iki tak zafer kurduracaktır. 

B - Halle partisi ve halkevi, parti ile halkevi ka
puları arasında : 

C - Çukur ova fabrikası ; Kalaycı köprüsü ile 
fnbrika arasında yol üstünde. 

Ç - Bay Mehmed Rasim fabrikası; Tarsus kapu· 
su ve istasyon arasında ve itfaiyeden kolleje 
giden dörtyol ağzında (Evvelki" seneler gibi) 

D - Ziraat, iş ve osmanlı bankaları : İş bankası 
önünde ve Atatürk caddesinde: 

E - Ak ürün fabrikası : Hükumetden bay Rasim 
fabrikasına giden yol üzerinde ve küçük mi
nare çarşısındaki dört yol ağzında. 

F - Emek fabrikası : Kalaycı köprüsünde ve yol 
üstünde, 

G - Sebat fabrikası : Eski cami önünde ve dört 
yol ağzında: 

H - Ticaret Odası: Tüccarların iştirakile park civa 
rında ve istasyon caddesinde parmak köprüde 
Bu Tak zaferlerin cazip bir şekilde yapılması 
ve çok mıkdarda bayrakla süslenmesi ve ge· 
celeri bol ışıklarla aydınlatılması şarttır. Tak 
zaferlerin şekilleri belediyeye gösterilerek 
tasdik ettirilecektir. 

4 - Hazırlanan vecizelrin nerelere konulacağı 
halkevi tarafından tayin ve belediyece temin 
olunacaktır. 

5 - Bayramın birinci günü olan İlk teşrinin 28 nci 
Cuma günü öğleden sonra Saat 13 de Tar
ıusda bulunan nakıl vasıtaları bayramın de
vamı müddetince v bu bayramın anlamile 
mütenasip bir surtte süsleneceği gibi her 

dükkan ve mağaza, vitrin, ticarethane, yazı· 

hane, muayenehane ilah. mahallerde çok 
mıkdarda bayraklarla süslenecek ve yeşil dal 
larla tezyin edilecektir. 

Hususi meskenlerin süslenmeside unutulma
malıdır. 

Bayram İlk teşrinin 28 inci ııünü öğleden 
sonra saat 13 de başlar. 
Bayramın birinci günü · 

1 - 48 ılk teşrin öğlden sonra belediyece temin 
olunacak !avullarla şehrin bütün mahallele
rinde bayramın başlangıcı ilan edilerek hal
kın bu bayrama karşı olan alakaları canlan· 
dırılacaktır. 

2 - Halkevi bandosu hükumet önündeki küçük 
bağçede güzel havalar terennüm etmek su
retiyle bu ilğiyi takviye edecektir. 

3 - Bayram için belediyece kurdurulan ve çocuk 
ların bayrama olan alakalarını uyandıracak 
olan atlı karınca, salıncak, dolaplar bu gün 
öğleden sonra çocukların eğlencelerine terk 
olunacakdır. 

4 - Bayramın , birinci gecesi halkevi salonunda 
bir koru tertip olunacaktır. Yurddaşlar tabii 
davetlidirler. 
Bayramm ikinci günü 29 ilk teşrin ; 
Resmi tören 29 ilk teşrin cumartesi günü 
başlıyacaktır. 
Tören şekli aşağıda sıralanmıştlr. 

1 - Bu gün sabah saat 8 de başlamak ve bir 
saat d evam etmek ~e aşağıdaki tertip ve 
sıra gözetilmek üzere halkevinde devlet na
mına ilçe baylığa bayram tebriki yapılacaktır. 
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15 inci Yıl Cumhuriyet Bayramı Evlenme~~___Y_e~! bir usul\ . i L A H 

Tarsus kutlama .Pr0gramı Cu~:;,;,~;11";~1:1 -~;~::~~~i:: . m~.~~8:ı a l~e:!~~IY~i(lı~i~:a~~!i~d~~ılediF \ 'P. rgi ve re 
-'-Ordu menaupları (Aakerlik ıubeai reiai, Or-l yurdu tarafından muhtelif spor e~\enceleri küçük oğlu evlendiği za · sımleı:ın.deu .borçlu olduğu 336 lira 9 ktır· ·ı~urı le 

man muhafaza kumandanlığı ve jandarmaJ yapılacaktır. man nik.alum memleketin "!1111 ıstıfası ı çiıa malınıu di~ e nıahall~~irı ıl p, i 07 iu 
kumandanı) bir arada. Saat Dnkika cı sokakta 140 metre a rs :.ı iizerirıe ~·apılmış \'t' la-

8 - Erğanı adliye, en Pski kilisesinıl.-. kıy rafları su uı "İrilli uı·ab:ı ••, ı ıs f • ı -ı 
C M . 

1
. 1 - 15 00 Kaşıklı yumurta yarışı , b ~ • ~· t ll , t\CJ p arı og u ve 

- emurın ma ıye ve tapu memurları, 2 _ ıs 15 de Çuvallı koşu dırnuşlti'. S?l~ı ve _arkası sahibi ıuiilk harıf'lt~ri ve föali ta-
ç __ Dahiliye memurları (Tahrirat, nüfus, husuai3- 15 30 dıtOOmetr~süratkoşwsu Bt ti h'll s k·ırı rıkıam tlH ı j l f\ k l 

muhasebe, emniyet amir ve memurları) · 4 - 15 45 de Uzun atlama . J ~J • 
1 
•. ıas.'. l ' ~I t ' ma I< U ~e. '1. 2 H pu fi O. il \'.~ ~O O lira 

D 5 -
16 00 

ıstenıısıı. cuııku lıu su- nı.uhauımerı kı.,· uıetlı ıkı oda ve, l,ır ktı<,'tık s !. lon 
- Maarif : Müdür ve muallimleri, de 1000 metre tahamül koşosu b > ... 

t - Posta ve telgraf; z;raat; Baytar ve orman 6 • !6 30 de Bisiklef koıusu retle ev J j(1°k Jıa rnlla 1'1111 il 
1 
r llltl lba fı ve bir fıa llW ııılık la il İ ba r el bi ~ ka Ilı tı\' 

F memurları, 7 - 17 de de Avcı K. tarafından atış nıesul ~PCt'Ctıi!İ;ıe kanidi ~rtırnıa Slll'\ILİIP. sa lıbi caktu· , 
- Ticaret ve Sanayi odası reiıi ve başkatip ve 14- Bu gece saat 21de temsil tekrar edilecektir. ...., • ,-. :\lrı ı · ı k 1· ' l. J · · 

b f 
• ·ı ı ... · ~ 1) tırı f"f'ın nıu1taııırıı 0 11 lı f' iL ıı· ı ·· 1 azaları Köylerde Şenklikler uru an sonra uıgı tPrec e ~ < ,• ı ) UZ< e 

C - Hükumet tabibi ve bilumum etibba ve sıh- 1 - Köylerde mevcut meydanııklar temizlettirilerek P.VlenPU bir cift dP. nikah yed~ huçuk nislwtiııdP. UHJ\'fi kkat lrnıiu a t mak-
hıye memurları, tören yapılmasına müsait bir hale ielirilecektir. . • . lmzıle IJ t: ra lıer 28 ) Q 938 cuma otirıÜ saal 1 ".le 

li merasımmı nwnılekrtın B 1 ı· 1. · ,· tı :ıu 
- Müftü, evkaf memurları ve meclisi umumi Köylerdeki meydanlar yeşil dallarla ve bay- , . . . , . e etıl YP- ( aırP~trı d r. lophnı a cak ~llCİİllletıe miira-

azalarrı raklarla süslenecek ve geceleri m~ateler yak· en flSkl kılısUiilfld~ ~·aptırlcaat eylemPlt>rİ ılan oJuııur. 
i B 

1 
d' . . 

1 
b ledı' tırılarak milli oyunlar oynatılmak ıuretile tire rıaı"'llartıır. ı 

- e e ıye reııı ve aza arı ve e ye memur- ,:-, ı l ae önem verilecektir. 

1( _ ~:;~ paru.;, Halkevi, Kı,.Iay, Çocuk e1irge- 2 - 29 .ilk _t•ı;in .ııii~ü köy ocak ve ihtiyar heyet . \'.alıı!z gdvey daha ile· j j L A 
15 18-20-22 

N 
me kurumu, Kızılay ve Türk hava kurumları' len koylulerı koy alanında toplıyarak bayram rı gılmış bn OB ik irıci • 1 N f' .. ~. , ..... ~ 

l larını kutlulayacaldardır. f • • • • • • '. • • • ıçe a ıa mu ur ugun en 
- Banka müdür ve memurları, 3 _ 29 ilk teşrin günü öğleden sonra ilçebay refa asu kılı~~:~ıne. gır t•r keu O _ ') r:. • • • •• • 

At- Fabrikv müdür ve mensupları, katine alacağı zevatla tensip edecei'i köylere zamankı adt-tı tatbik Pl- . 1 ... 6vO,ı.ı hr a ~>P tl e lı ke~ıfl ı Mersın rHPnıle 
N - Halkdan bayramlaşmayı arzu eden yurd· giderek köylü vatandaşların bayramlarını kutlu · ·, I ı . .... kel lıa~taııt'S ık ma l lflŞaalı I 2. 10-938 1: rihinden 

l k k- l 1 f . d . mış nllı\3U ısım l\UC<H'lfl3 • 'l. . daşlar. 1 ayaca ve oy a an arını te tış e ecektır. • . . ., ıtıuaren acık eksıllnı e \' e koııulnıuslur. 
2 - İlçe baylığa yapılacak tebrikden sonra ilçe 4 - Hangi köylere gidilece~i ayrıca tebliğ oluna alar~ k ıçerı ~okuıuştu. 2 - Ek~iltnae D 1-l·O 938 t·ırihine ı e~· 1 ·· f 1 

bay refakatinde en büyük askeri kumandanı caktır. B .ı . .1 . .. .. ' ' , ,~ 3 ( u et en 
parti ve halkevi ve belediye başkanlarile l!'S l:NCİ VlL . • u IHlllue rngı LPfflda paza .rtesı . gu r ı u s cıa t j 5 <le ~l er~i n vila) e t enciİ-
orta okul direktörü ve kültür işyar• bulun- Cumhuriyet Bayramı bır adet olac<lğındara he.ılı mflrıınde ıhale t•dilecekt ir. 
duğu halde saat 9,30 da tören alanına ğele- Kutlulama Komı'tcaı' sedivor:du l\'it ki L Eksihuwy•~ ~irnıt>k İ~ti . rıl .· l98 7 7 ı· . 1 k 
rek burada toplanmış olan bütün grupların ' .. . e Ul lJ - • . • • ) p e f lll ' il a 1 ayrı ayrı bayramlarını kutlulayacaktır. ı' giin dafıa başka yerlf~r- IHU~akkat lemına l para sıı 1 hususi tuuhasebe Vt'Z· 

l - Tören meydanında yer alacak olan reami ve M ER s. N d~ de yeni e vleneıd~r bu usul li tat- nesıne ~· alır mala f'l veya () miktar lemi nal mek-
gayri resmi b.ütün. t~şekküller,. ~emurin, ~ l bik etnH!\'e b<ışlanu!\!ardır. ltubu ticaret oıia s ı v r, vi la vr llr n H l a cakla rı fl hlİ\'P l 
okullar talebesı, polıs, 1andarma, ızcıler, av- 1 p· YASASI · ') V 

1 ' ik· ~ " ' b "' " cı kulübü, sporcular, çocuk esirğeme, Türk . 1 1 Yeni b. t d . l . f ~ a:sırıı t'l l Clllll tl l,ıe 1 l';JZ elmelrri lazımdır. 
h~va, k•~ılay •. uıus.:ıı_ ek_onomi .. ve artırm•_ce: : 

21
_ 

10 
_ 

938 
• ır e a~ı. usu Ü • 1 .. ~. - .. ~·~.zla nı :ılumat aluıak i~ti~·p rıle ri rı Nafia 

mıyetlerı ve ış bolu~une. g?re_ her durl.a ı p ki Kıı . s IKıı,S. Dort ayaLlı yurumek mudurlugurıe miir:.ı caal elnH'IP rİ ilan olunur. 
meslek erbabı vs fabrıka ışçılerı toplu hır amu ar J~ - . . 1 . 
halde saat 9,30 da alana gelerek krokide Kl':_vlant 50 Eger ıhm J3rdımı ve tP.siri olm, ' 1 H '6- t9-22 
ğösterilen yerlerini almış olacaklardır. Dagmalı ~981 sa lf~dctvi fennı bir ırii)creden ibaret 'J"'arSUS "] u·· CC3f}3fllla 

4 . d'I . k- - - ld' Kapı malı ~ k I I D :-, - Alanın tanzım e ı mesı ve ursunun na ı. K 5 · a ı f( ı 
bayraklarla süslenmesi belediyece temin olu- Koza yo, k SO 1). r ı · ı ., l ·I .ı . . . işlerinizi kol av /aştıracak yenı· bı"r te 

d 
ırma v ,~ m cıo~ or armuan hırı ılm~ ..,, ... 

naca tır. Kozacı parlagı '27 ,50 d· , , , k · · kk "/ k d h • • • s - Belediye hoparlör ahizeoi bu ııün ıabahleyn B ğd ç d ayanara y~ııı bır IPdavi usulii bul şe u ya m a ız;metınıze amade bu. 
törenden evv:e1 alana nakı edilerek. t~crübesi su ay d 

1 
av ar muştur Oo~tor hiltliği nıiz vahll'ı vak lunacahiır. 

ve muayeneıı yapılacak ve alandakı torenden ert ana O 4,25 l I · · · . k .. • .. • ------------------·-----
. . ( Yumuşak 4 .• 25 ~< a vısı sıca su ve guıwş tedavisi 1 

sonrada derhal halkevıne nakıl edılerek bay- . y ~iş tH afi h,. . • . r , d . . 1• l l N ramın devamı müddetince halk hatiplerinin \ Yerh bugdayı 3 . .?0 ·• . c ıçı il ıçı le a vısı menekşe 
söylevlerine terk olunacaktır. 'Çavdar ':!,,7a zıyası ~e . Lt1ıl11 su ltıda visi ~ibi Ölt~ İçel T Md• , ...... d 

6 _ Saat 9,30 da ilçe .bay t~rafınd~n y~pılacak t~b· Ana dol yulaf yok de.ıı be~ı hır çok dnıle.ri 111 iz için lı~Ş . 3PU mu Ur UUUH 80 
rikden sonra verılecek ışaret uzerıne beledıye J Arpa vurdugumaı usulleri hie 'lıl tet k j • . • 
canavar düdüğü ile, Çukurova. bay Rasim ve Anadol 3,6?.,5 letiir Doktorur b I t - : cJ c : nıt.. Meı srrıın Nus ,. atıse uı a la a llesirıde Şarkan ve 
akurün fabrikaları düdüklerinin birer dakikalverli 3, "i5, -· '. . d" 1 

u < ugu lec avı usul garhen \Ol sinıal en ~a f"İ vt• '-l ·•rcrar ·ıl ... ,.Je r··ı C çalmalarını müteakib halkevi bandosu tara · I Nohut ekstra .5,50 6 il il il ısını orı a ~· ak lıııl;ı v isi ıli r. 1 ıı u bell tİe il iz' kil ili il i 1 e t'e v ri'ı . •• tu ~' I · lu 1 1 e-
f ından çalınacak istiklal marşı ile törene baş- fasul c 8,,11 Doklor k~ndi icadı olan bu veııi ı husule CYf' ffl 70" ~I , .j , .\ . ~ . ( e rıız: el ga arın<~·~ 
lenacaktır. Y . 2 lP.davi usulü lıakkırıd · .. ·l t w k i ~ n ~ . t. .. r sanın tapu)a le ~calı 

7 - istiklal marşından sonra iki hatip tarafından Yula~ yarlı 1 ."J, S le r a şoy e <eme ldefterda· lıkça laltlp edilıui~tir. 3· i 1-938 perşem -
söylev verilecek ve birisi orta okuldan ve di- Mercımekıark 4• l I~ .. be günü ~a<Jl 15 de mahalline UHHnur ofind tn·ile 
ğeride ilk okuldan olmak üzere iki talebede Sahlep alen ayakları yudinı~k cirkin Ct>ğınt.len hu \ ' el' lıakk rı I· , ~ ~ .-
hitabede bulunacaktır. Tatlı çoğen olduğu kHdar maııtıksız dcı 3• ·aktr. . id' - · 

1 
( '' vera~r.l ve tasarruf 

8 - Söylevlerden sonra ilçe bay önünde aşağıda Balmumu \' iİrtirken karın ad l :
1 

• ' ) . P ıasında buluna ular varsa tayın olunan mlid ılet 
ki tertip sırasile geçit resmi yapılncaktır. Cebri 11 12 · I b , ·· d . p, t erı çok )OruR zarfmıla tapu uıiidürİ\' f'line vr.yahul fU:Jhalline 

~ p . -f . 
1 

ur u ) uz en msanda fazla lıar•iı·et 'd k .. " il - ohs mu rezesı. Susam 4,50 d l· . . 0 gı ece · uwm n ra muracaalları ilan olunur. 
- Jandarma müfrezesi, Yapağı ve O ayısıle ralıat.4'ızhk hasıl olur. 

~ - Orta okul, kollej ve ilk okul talebesi ve izci Siyah yok • Binaenaleyh ha~·vanlar .-rihi dört 
b talebe Şark 47 48 aya~la yürümek icJp f'der ~ giinde 
t - ldman yurdu ve sporcular. Anadol 46,50 dört defa ve lıf r defasınd· ' . . 

- Fabrika ifçileri 51 .1. • k .. .. a ) 1 r illi 
Silifke mal 

1 l A H 
mu~ürlüğünden 

ı:- _ H Aydın tHtLı a olmak uzre dort il Vak , ·ürü . 
aık y k k 80 .. · - .. S'l'fk k g · _ . ı annuı yapa ın11'se ınsan cok f'eCmPden • ı ı ı e azasrnıu taşucu iskelesinden Alata\·a 

- Halkın toplu bulundukları dort yere beledıyece 1 Güz yunu i yok D k - • . • . ' tl ışır. k d J. • 
hoparlör konulmuş ve hoparlör ahizesi halke· ı K 

1 
t'ft'k ı 110 . O lor dol't aya~ la ~ ıırıı lllP.llİ il a ar tenıı il tıtfoıı dt•ııiz salı illerıle kara deniz 

vine nakıl edilmiş olduğu gibi icap eden ma- y onya ma 1 1 1 bır cok faydalarından b~lıst,lmekte dal~· <ını göksu rıelıirleri rı den avlanacak bahldar-
hallerede ayrıca kürsüler konulduğundan ha- Koı~at 47 48 ve l;öyle \"Üf'Ô\'enler· billıas.J.a lıa- dar.ı t.ahsil P.dilect~k yiizde l 2 ru3unıuıı •>s. ıo. 38 
tiplerin hangi saatlerde ve nerelerde söylev eçı kılı , , • J ' _ • 1 il " • _ . . . . t;, 

verecekleri ayrıca halk hatiplerine tebliğ olu- z_ı msızhk ve a pandısı le kcır~ı mua- t~rıhı n~~n 3 ı. 5-~4 l la ralııne karıa r ıkı sene yt'-
nacaktır. Pirinçler fıyet kazanac~ığwı itldia ederek dört d~. 3.~lıgının 28-io-938 tarihine nıiisadif cuma 

1'- Bu gün öğleden sonr~ saat 1? de ciri~ oyu~u l Bi~in~i nevi. mal 22 ayaklJ yüriim~}·i. tavsiye etnrnklPdir g:ıntınde saa~ l ~ de .silifk~ maliye sinde mevcut 
~apııacak ve 11 dde g1 u~eşıer ıcra ~dılcıcektır. tkıncı nevı mal Dokto; bu gıirı bir coklarıııau bu şarlnam~ daıresırule ıt.alrsı vapılacaumdau talip 

u hususda a?aka zr ara ayrıca teblığat yapı- 1 Ç 26ıJ 280 t • • • 11 ·· .. 1 · ı :\ " ~ lacaktır. ı ay 
1 0 

avsıyeye rıayet etnwkte oldugrunu eı ın mur·acaal :.rı ı <ın olmıur. 
K1.bve 1 J· 'F . 

Cirid ve .gureş için icap eden davullar beledi- Badem çekirdek '
11 1 a "~ ~lmf'kledır. ! · -

Ycce temın olunacaktır. ı . j . ~ Ü l · t · • • 15 · 1 

11- 29 ilk teşrin cumhuriyet bayramını kutlulamak .·r ti bıçderı . • 95 pek yakında halk sinemaaında . um l u rıye ·ı mızın • incı : 
. . - 1 h lk d 1 a ı a em ıçı 90 ~T ıçın şehre yakın koy er a ın an arıu eden- A 55 ı İ 1. ı H lk • ı· d ·· •• •• } •ki · · • 
lerin iştirak etmelerini temin için köy ocak ve cı ~ » 3:\ 60 s anuu a tıyatrosu ı on llffi u şen 1 ... erı ıçın 
ihtiyar heyetlerine ayrıca tebligat yapılacaktır Acı çekırdek ., 36 

ı2 _ . Urfa Yağı 90 ıoo Keııan G .. I 
29 ilk teşrin Cumartesi gunü akşamı yanı 29· f I .:J ll 0 f V 0 
~O gecesi Çukurova ve bay rasim fabrikası çe ,, 70 
işçileri birer fener alayı tertip edeceklerdir. Mu·ratt'ıp ·ısı·ıyoruz arkadaşları 
Fener alaylarının hareket saatleri ve takip ede-
cekleri yolların tafsilatı programla birlikte ve GaZf>lP. 20 S(}nat~ardan miirekkf>p biiyflk 

ll...,,. hususi surette bildirilecektir. VP. ma lbaa iş 
Bu gece halkevi gösteril kolu taraınfdanq alice- leri miıde ça hşma k iizre v a r y e t e ve tı'yatro toplulunu 
vinde bir temsil verilecektir. Vatandaşlar tabii iki miirellİf. ilıtivacımız il 
davetlidirler, va rd 1 I'. • 

Bı1r•mın OçllncQ gDnü : 30 ilk •••rln Arzu flllP.ııleri n maL-
Bayramın üçüncü gününe raslıyan 30 ilk teşrin ha3 nıız mfüJiirlliğiiue mü 
Pazar günü öğleden sonra saat 15 de idman l racaaL arı. 

Alman ve Macar varyetesi 
Sin~nıalardagörJiiğiirıüz TARZAN 
OTO s~ lrned~ 

Her boyda kanuna uygun ay yıldızı 
kendinden bayraklar, Parti bayrağı, 
!şali oe kciğıt oe saplı süs bayrakları 
süsiçin krepon gırlandlar,kağıt fener

1 

.ler, çat pat v.s. geldi acele ediniz 

S(OAD SAHiR SEYMEN 
Uray Caddesi No. 41 Mersin 

• 



• 

Y•ni mersin 
Cenubun en cok 

• 
olıunan ve tutunan 
ıazeteıidir. 

y 
VE 
v • 

• • 

• 

eni Mersin içten ve Dıştan 
g ünün en mühim ve 
en taze haberlerini 

Yeni flleıısin 
de hulurRunuz. 

• 11 Yıl/ıh fasılasız. intişarında muvaffakiyetini 
halhtan gördüğü rağbete borcludur. , 

• Sizin Gazetenizdir. Dertlerinize dileklerinize YEN i M ER Si N sütunlan açıktu. 

Okuyunuz ve Okutmıya çahşınız. 

11 MATBAA 1 ~~ 
Taba ai bütün işleri ucuz ~ 

ve süratle yapar. ~~ 

2 2 Birinci~T~şrio l 938 ,, •••••••••••••••••••••• , 
:Nisaiye Opratoru ve Doğum Mütahassısı: 
+ DOK.TOR • 

i A.-Yakup Aslan i 
• Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı • 

• Almanyada tahsilini ikmal etmiş ~ 
H a stal a rını her gün 8-12 lf> - ı 8 e • 
k•ı d li r kabul ınuayene ve ted~vi eder. ı 

A ORES: Mersin Bozkurt caddesi • 
Yoğurt pazarı No, 1 • 

······················' 
G•• SiO'orta 

UVell S~svetesi ., 
Sümerbank Emlak ve Eytam 

bankalarının kurumudur 

·rAM TÜRK 

' ' ii 

En yeni ve çok çeşitli harfleri Yeni Mersin ~~ 
Matbaasında bulabilirsiniz. ~ · 

Her boyda· i enilen harflerle =K i T A P ~ 
G A ~ E T E ve MECMUA Tabı yapıhr. ı 

Ve en güvenilen sigorta şirketidir 
ll a yaı, ~· :rngır ı , fla~l i yat, kwza, oıoıı ı ohil ~igor 
talar ııı l'/. I f' n m k "i H i l ş <i r ı l ~ r \' ~ lt• ı H ~ •~ ~ ol a Y-

... • • '"" C. ' ..... .. ., ·r; ' ~ • .. •, .. 

mı a·r ve Müesseselere ticaret- ~ 

1 ı~l a ri l ~ ~' a par. 
Mersinde Mümessili 

VASFI ORGUN 

kış geldi ı 

t hanele e ·t her çeşit Defterler Evrakı ~ 
'~ mat atura ve saire en nefisf,bir ~ 
~~ arzdcl ve beğendirmek şartile yapıllr. (~ 

[(ol{ l(ömi\rlerinizi şimcliden ~ 
tedarik ediniz 

Toptan ve perakende satış yeri : 
Mersin Soğuk hava deposu bitişiğinde 

Necmi Genç 
14-15 8k 

'."- · Hariçten yapılacak siparişle.!_ kabul ve tez elden g6ndeı ilir. 3ı 
~;!J7.~~::ft~!X~~~~~~~~S!.fi~~~~:1rc*~~~~ ~~'1\ ıı!!fi,~~~ 

F3~-=EEEia0!8!lf.lil!HE--r~'""'~ 1'1 

Yeni Dikimevi ı :~. 
l 1 
l . ~ 1 
i t . • • . . ~'' ~. 1 
I • .,. • •. 
! • .-: •• . .. 
il'> 
\ 

1 l 

.J Ruhiye Tutucu ~:' 
YurtdaŞ I Mersin Boz~urt Caddesi Nu.mara 120 • ~ :·· 

Metot üzerrne her nevı kadın ıç ve' ~~ı 
Kızllaya aza dış elbiseleri, rop, tayyör ve manto-~ ı:ı 

• ları beğendirilmek suretUe dikilir. ı~ ; ' 
2 - .) i l l

1 ı s 

Le = ı;,e-.,.. ... _ "" ~ . 
Yeni \l er~iıı lıa~uıı e vind~ lı a ~ılmıştır ~ 1 

olunuz 
*. ~ ............ nnnMBl\U81111811MRBlltllta MI * * •• ! ~· . ~ 
* SIHHATİN İZİ K.OR.UYUNUZI ;gitı 

~ iKA y ADELEN ı ~; 
1i sıhhat~e~~~!.~~~.uı~sn~;~~~•~••poru 1 ~: 
~ TAHLiL RAPORU ~ iz 

I 
/ 

iHTiVA IK 

,.eşinizel•n Ciieliyor 

ONA K "ŞI 

Hazı f""llkh Davranını 

a ~ a 
Gilr iiniiş: BPr·rak . Kal .. viy~ı: '' ı oo ~ rn ~ "" ' a ~ar f< ı\nn' '' N lo :::4 ~Q 

' u ı ı , , ( 2 ~ rn3 ~ or 

M• C fll\t !'t' f liik llt•fPCP SI °Fı·~ ıı ı,JZ,, 1 f> i 1 

Uz, i maıMPl •• r icin ~arfol u u.rn miivt-lli- 1 
·ıiiillıooıuza lıın~ti •· o.4o mgr. I .. ~, 

~ ·· ı r "SO ti tf't1 d•· o.ooa3 ,"r ~ ' .~ u .a l . 4,, '"' ır. 
Klor "CI . ,, ,. 0.007 4 i 
N iı r~ t "No 3, , ,. 0 .0040 ~ \1~ 
1\ıtrat ''No 2,, yok ~ 1 1~1 

: Ht· fl k !'"IZ 

K 
1 

; ok ll~UZ 1 

Amcm\·ak '•N\13,, Yok ~ 1 \ı 
FPıınin t'll son usulle riı;e riavf't ., ,f.,rt>k ka~' mHiığ ı ~· e r i nclerı ilıha .. ~ ~e 

ren istaS\O ıt a ~adar ici ~ala\lı k·alvarıi'l.li lıonıl a rla ici mt> rrıwr döşPIİ ~ 111 

lw lluı lı a ~· uzlara dökiil~ıwkl~;Hr. Oı-a ıl a u '.ı ~-. l ı lit i ııı F (zih İ ve kinı~P\'İ ~ sı 
"v~afıııı ıııulıa foz:ı rdt'l'<> k ve lıiclıi r ,;url'tl ı> r l ıl ~ i(ııwıll'n lııı~n>İ kiuı. ~l,

1

~ 
) a g~rinı İ ZP. ve Adana Sıhhat Bak a r ı l ı ğı sı ı u tayin f'll ı ği Sılılıİ)'e nwıı>n- if ~lı 
rn huzurlarında damacanalar ve v iı gonlar KAY AOELEN suyu ile ' ~ 1 

yık <ıruhkı <ı n sonra doldu rul nıa k ta Vt' HA•zları Sıhha · nwnrn ru tarafın-


