
Sahibi ve Umum Netrlyat Cuınartesi MUdUrU 

FUAD AKBAŞ 29 
idare yeri 1 ci TEŞRiN 

Teni lAenıla Buııııevl • Mersi• 1 9 3 8 -- -
Sayısı 5 kuruş 

Q-ü~n t- L ı K SİY ASİ :H:AB 1-.-~R. FİKİR. GAZETESİ 1 Telefon No. 82 
Yılı ; 1 Sayı 
11 3130 

H 

Onbeş yil ve 
Evvelki asırlar 

Bu gün· Cumhuriyetimizin 
on be

0

şinci yıldönOmünü 
k11ltuyoruz. 
Onbeş yıl . 
Ve bundan evvelki asırlar . 
Geniş fakat harap bir yurt. 
Çok fakat perişan milyon-

larca halk , 
Şehir ler y ı kılmış, bacalar 

tütm üyor . 
Esir bir millet,zallm sultan 

ların zevk ve sefehati· için ça
l ıştırı lı yor, eziliyor,~üzülüyor . 
Biraz kafası işlemek istidad ını 
gösterenler, ya Fizan çöllerine 
sOrülOyor veya Marmara d ip 
lerine gönderiliyor • 

Haritada imparatorluk ülke-
leri müstakil görülürken; sa
rayda bir sultan bilinirken .şe
hirlerde konsolos kavaslarına 
varıncaya kadar binlerce ec
rıebi amiri mutlak .• 

Cinayet yapar tutamazsın, 

adam öldürür mahkemeye 
götüremezsin.hapsedemezsin. 
Kazanır, iş yapar, çalıştırır, u
şak gibi işletir, vergi \ermez. 
Mehmetçik Yemenlerde ölür, 
Arnavutluk ve kafkas dağların 
da donar. Bir çok dili dilimize 
uymayan, kalbi bizi sevmeyen 
Vatandaş ! kaşanelerde yeşar. 
O hürdür, serbestir.Asıl mem· 
leketin sahipleri köle, 
Vatanda çeşit çeşit vatandaş . 

14 . " .. . 
Gün geldi patlayan bır sı-

lah sesi, dünyay! alt Ost etti. 
Buna umumi harp dediler . 

Davullar çalındı . Silahın ı o· 
rnuzlayan mehmetçikle~ top
landı . kimini kafkasa gonder 
diler, kimini kanala. · 

Binlerce anadolu yavrusu 
muhtelif ecnebi hudutlarında 
hol bol kanını akıth • ! / 

Giden gelmedi; gelen bıI-
nıiyor • 

Mısır çöllerinde, Hindistan 
ormanlıklarında kurulan çadır

lar, Anadolunun aslan yavrula
riyle. doldu • 

Ölen, öldürülen çoktu • 
Cidenlerin sayısını tutan,ge-

lenlerin azlığına yanan olmadı. 
Sultan sarayında idi. Eğle· 

niyordu. Sefahetınde eksiklik 
olmamıştı • O bir şey duyma
ınıştı, duyamazdı ve duymaya 

caktı da ... 

••• 
Harp bitti dediler .. 
Vatan parçalandı, düşman 

her tarafı istila etti • 
Her kafadan bir ıes çıkıyor

du. Dünkü uşak dediğimiz mil
letler, başımıza bela kesilmiş
lerdi • 

Güzel vatanın bir çok mü
him parçaları yabancı devlet 
işgaline girdi • Y e'is u
ınuıni idi. Matem büyüktü. Se
ına karanlıktı, hayat çekilmez 
bir yük olmuştu . 

" .,., .. -

Yeni Mersin : Aziz cumhuriyetimizin 1& inci yıl 

CfönilmOnO kutlar onu kuran ve yafatan, bilyOk türk lnk ıll · 
hını yarıten Ulu önder AtıtDrke aayGı, inan ve gOvenlnl 
tekrarlar. 

1 

1 

Atatürk 
A nkara ufkundan doğdu bir güneş 
Düşmanı vatandan kofdu bir güneş 
Gökleri nuruna bogdu bir güneş 
Bu güneş doğmadan gözümüz kördü 
Onunla gözümüz açıldı, gördü! .•• 

O bize can verdi, canımız onun 
O bize kan verdi, kanımız enun 
O bize şan verdi, şanımız onun 
Ölmüştük, diriltti, yaşattı bizi 
Bir yüce ülküyle yarattı bizi! ... 

Ne yurtta örümcek kafalı kaldı 
Ne bir el bir elin hakllını aldı 
Arabın harfini başına çaldı 

Dofruyu getirdi, yıktı yalanı 
Bizi ıevmiyenin çıktı yalanı! .•. 

A2minin koca bir cihan değeri 
Dünyaya iln saldı parlak zaferi 
En büyük mucize göıterdikleri 

Sakarya, Akdeniz ve Dumlupınar 
Onun kudretine hayran oldular! ..• 

Şafaklar aöndüler yanınca bu tan 
Garbı aydınlattı, uzandı şarktan 

Vatanda bize o en büyük vatan 
Anadolu Türk'e verdi ULU'yu 
ULU da kurtardı Anadolu'yu! ..• 

FARUK EDiZ 

Cumhuriyetin 
istediği gençlik! 

Yazan: Mansu r Bozdoğan 

. . Mutlu varlığının henüz on 
b~şıncı yılını dolduran genç ve 
dlllç Cumhuriyetimizin en kuvvetli 

1 
~e~n~di , sarsılmaz temeli Türk gen" 
h~ıdır. Y 

İnkılabı.mızın istikbali, mevcudiyet" 
mizin temi natı, maddl ve manevl kudre: 
ve kabili yetimizin timsali, kısaca bütün 
ümitlerimizin kendisinde toplandı~ı genç· 
liği, cumhuriyet mefhumundan aıla ayıra
mayız. 

Bn çetin işleri başarmakdan ve en 
ağır mesuliyetleri omuzlarına almaktan hiçbir 
zaman çekinmemiş olan milletimizin sarsıl
maz karakteri genç!erimizde tecelll eder. 

Yer yüzünün en asil ve en ileri kültllr 
lü bir ırkı olduğunu tariht ketinerin inklr 
ın.bul etmez ilml vesikalaTla isbat eyledi~i 
milletimiz, yarın mukadderatını tevdi edece~i 
gençlerimizi daima canlı , heyecanlı, temiz 
ahllldı ve derin şuurlu görmek istemekte 
pek haklıdır. 

Her dav&da mutlaka muvaffak ve 
muzaffer olmak için vtıcuduna ihtiyaç gör
ülen tılsımlı &millerin Tllrk camiasının materi 
vicdanında, temiz kanında kemaliyle varol-
duğuna hiç tüphe etmediğimiz gibi gençleri
mizinde bu faziletlerin variıleri olduklarını 
pelr. tabil görüyoruz. 

Gençlikte henüz keşfedilmemit ne 
kadar zengin istidat n kabiliyet hazinelerinin 
esrarı saklı olduğunu gözönüne getirirsek 
bu mümtaz zümreden ati için neler bekle· 
diğimizi kolayca tebarüz ettirebiliriz. 

Kanlarında ve ruhlarında bitmez:, tQ. 
kenmez enerji kaynakları taşıyan gençleri
mizden .ileride azamı clerecede istifade ede
bilmemiz için kendilerine vereceğimiz mesu 
liyetlerin ağırlıklarını , inceliklerini , dütüne 
rek onJarı şimdiden hazırlamak T8 yetiftir 
mek kaygılari,rle devlet ve milletçe her fe 
dak_lrlığı yapmamız borçlarımızın başında 
gelır. 

Gençlerimizin kısmen büyük kurtu 
luf savatının tam bir zaferle neticelenmeı 
uğrunda yurdun her köte bucağında tereddQ 
etmeksizin kanlarını bol bol akıtmıf 1 olan 
vatan fedai ve kurbanlarının bizlere birer 
vedialarıolduklarına nazaran bunlar için pek 
ağır manevt bir mesuliyet kar,ısında bulun 
dugumuz aşikArdır. 

Gençlerimizin müstakbel mukadde· 
ratımızı çizecek ve millt tarihimizi yazacak 
birer mevki ve vaziyete namzet oldukları 
nı teemmftl edAır ilk çağda ~aile oca~ından 
iıibaren meslek Ye mektep devrelerinde ve 
içtimai hayatın muhtelif safhalarında kendile 
ri.ne verilecek millt terbiyeyi adım adım ta. 
kıh ve büyük bir titizlikle tatbik etmekte 
olan devlete fert çede var kuvvetimizle yar 
dım etmeliyiz. 

Gençlerimize verecegimiz ulusal ter
biyenin ana hatları , milll kültür ve fuuru 
uyandıracak ve be&liyecek, gizli istidatları ha 

rekete getirecek mahiyette olma11 
itibarile bu hususta münevver 
tabak~ya da mühim vecibeler te· 
veccüh eder. 

Sağlam ruhlu ve karek
terli, müıtakil ve hftr bir genç· 
llk kütlesi meydana gelebilmesi 
için gençliğ'in de bizzat yardım

cı sıfatile kendi terbiyesine mtı · 
zahir olmasi, kendi kendisini 
mQrakabe ve kontrol etmesi za-
rureti vardır. 

Her hangi bir millet için olursa 
olursa olsun felaketin en buyüğü 
o millet gençliğinin duyğusuz he 
yecansız, bütOn milli vazifelere 
karşı gayğıaız, sönük ve uyuşuk 
bir yığın manzaran göstermesi 
kendi meauliyetinin kavraınamıt 
olmaııdır. 

Şurasını da unutmamak. ı 
zımdırki gençlik harekeUerina 

ı kiymetlendiren &mil, yalnız hisi 
n kuru bir heyecan değil, ay-a-
zamanda ilim, fuilet, fikir, ahl&k 
ıeklmtıllı ve seviye yüksekliğidir 

Gençliğimizin terbiyelerin~ 
de hedef ve gayelerimiz ruhlarda 
dQzen ve tevazün, maneviyatta 
sellbet ve metanet ile beraber 
doğruluğa, iyllijfe hak Te haki 
kate somuz bir aevgı, hudutsuz 
bir inandır. 

~ _!3ir şimşek parl~dı,. gok gu
rultusünden daha gur bır ses : 
Bu vatanparçalanamaz asil Türk 
ulusu esir olamaz diye haykırdı. 

Mil1! ldeallerimlıi .... müs-
l--------------T,~~--- takbele ait tekmil ümitlerimizi 

Güç oldu, fak a t vatan pa r- rıldı ' b ld I . I · ı 'aponyada aırvaaf temaslar ve.l'iık ve benliklerinde yafatan O n eş yı a yapı an ış erın Jı ~ , . . . 

Yokluk mahrumiyet, tehdit 
b~bir, şiddet, kuvvet ... H.~ç, ~iç 
ır şey onu azminden dondur-

llıedi. Döndüremedi • 
Sırtında mermi taşıyan Türk 
Topu göğsü ile karşılayan 

liirk 
1 

Süngüye bazosiyle mukave· 
ınet eden Türk, 

Genç, ihtiyar, kadın, erkek 
her Türk, 

Ôzvatanın bütün çocukları; 
Önüne düşen Büyük Kurta

rıcının emrine, arzusuna itaat 
etti • 

çalan mada n, millet esir olmak· . .. l . k b k imanlı gençlerımıı:ı.n Oumhuriye-
azametı, goz erı amaş rır, a - . . 

tan kurtarıldı .. l 1 ri durdurur düfilncelere 'ı lin kendilerıne kazandırdıjfı geniş 
Y urttan dütm a n kovuldu.Bu he m e t • 

1 

TokJO 28 (Radyo) Ja pon ba l tebllğ ediliyor: hürriyeti ve mutlak hlkimiyeü 
ay re verır • 1 . . . . . ı . 

kafi değildi • On bef yılı bize yaratan riciye nazırı Tok yoda b ulunan 1 Japon hükumetı 3 ıkıncılee gözlerı önüne getirerek Cum.hu-
Ceh a lete, taa11uba, iktisadi ULU KURTARICI ATATÜRK Fransı z büyü k elQiaini yanın_a rinde japouyanrn Qindeki takip iyet n rejime canla ve batla· 

esarete d e bir son v e rme k li - Sen bu yurdu kurtardın • d avet ederek Hindi Çini ile O~- eıtigi hattı hareket hnkkmda ' baglı olduklarına aıla 
9
aphe et-

zımdı • Asil bir millete yeniden can n e y apılan eilAh sevki Y_a tına bı r bir beranname neeredecaklir. miyorw:. 
İkinci bir h am le; bir atlayıf, sundun • • son verilm esini bildirmı~ tl r. ~~ k 

28 
(R d o) lngillere Dahi kurtarıcımız, sevgili 

bunu da yaptı • Bütün dünya d ak i e sir ~ıllet ni zam anda Paristeki Qıo elQı sı To yo .. a 'l • . . Atamız aava,a ba,larken erkek, 
Asırlarca başımıza b ela k~- lere b ir nur ribi ışık verdın : ne d e bu m ese le nakkıoöa tali- nin Tokyo. elçıs~ bu kKUU harıc! kadın, gen9, ihtiyar bütün halkı· 

l t k ld Cumhun Hak ve hakikat kudretine t · ı k "JAh tica re ti ya ye nezaretı ıı e gıdere nazır mu mııda k.,şit buyurdukları kabili· Sı. len sa tana yı ı ı · - ma ver ı ere sı ıı 
10 3

o d ı ı 30 · · ·ı t an 
Yet ila n edildi • cihanı inandırdın • pı lmaeın ın Fransa nezdinde p~o eavırı ı e saa . . , .. yeıleri ıu cümle içinde ne ka:lar 

On beş yıl • . . Zalımlara boyun e t dirdin • testo ed ilmesini ve veri len vadın e kadar lngılıı meufaatlerını ı derin bir seziş ve kavrayıfla can-
Bu on bef yılda hıç hır mil- S ana yüz binle rce sayrı • • • hntı rla t ı lmasını bildirmiştir , alakadar ~eden işler etrafında .• ıandırıyorlar : 

Y üz binlerce şükran !... S · k" 'd 
letin asırlara sı§'dıramadıtı, ııt· F. Akba~ Tokfo 20 (Rad yo) Resmen görüomelerde bulunmuotur . - onu l ıncı e-
dıramayacatı büyük İ fler hafa• ~ 
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Vilciyetimizde onbeş yıl içerisinde yapılan ve yapllması 
takarrüreden işler _ 
Vali ve parti başkanımız: B. 
RüKnüddin Nasuhioğlu'gaze 
temizebeyanatta bulundular 

Sayın Valimiz 
diyor k·ı· bü~ük şe_fin ~ur 

• d ugu btı ınl{ışaf 
ve ilerleme istikametiııde 

hangi salıaya tevcih edE.~rse
n iz hepiınizi iftihara sevk 
o(len eserlerle karşılaşmış 
o l ı ı r s t ı 11 ı ı z. 
Bu eserler, on~eş yılm ~ar çerçevesine Slğ~mlmış eser
ler kadar mü~im ve çoktur. 

Cüınlıuriyotin ou beşinci yıl stad ·.nıahip o l ın1m ıklığ•ınızdır.Bu l dar olan bu köy sicili bir reh ı 
döuümüne tekaddüın eden bu 

1 
seae içinde stadın arazisini salla ber olacaktır. 

Cumhuriyet bayramının birinci günü 
~-- -

günlerde çıkacak gazelclerde alacaQ'ız esaslı tesise başlıyacağız Alfabetik esas üzerine ha· 

neşretm ek üzere on beş yıl zar Gençlik her hususta uhdesi zırlauacak ulan bu siciller, . köy 
fıı:da yapı lan işler hakkıudn ııe düşen vazifeyi parti irtibatı kalkınmaqı ve her köyün umumi 
malumHtı mı soruyorsunuz? d ıhilinde ve onu ola kül olarak işleri için çok faydalı ve esas 

Muhterem Yeni Mersinimizin devam ettirmektedir. tı bir varlık teşkil edecektir. 

bu arzusunu ıehalük ve memnu Bu mesut neticede bilirı:Jiniz iktisadi ehemmiye( 
niyetle karşılarım . Maamafih ; 1 ki cümhuriyet hükümetioin her 
her sahada yapılan işler hakkın ~ese her işte t.elkin .eui~i. büyük 
da tek tek ve benim ağzımdau maoç ve kuvetın ııetıcesıdır. 

malumat almaktan ziyade kendi Köy işleri 
o bjektif meşhudatınızı bir araya 1 Köy işleri ~e köy kalkınma· 
gelirireeuiz on beş senenin 
da getirdiği eserleri d 1h'.'1 
müslıet IJir lı ıı lcie gormüş 

Mersinin llctısadi bakımdan 

elıemmı:votini benim kadar siz 

de takdir buyurursunuz. Bu 
ehemmiyeti bütün müesseseler 

Dün şelırimizde tesit edildi 

Atatür~ am~ma mektepliler çelen~ ~oy~u 
Liman şirke.ti önündeki mey ı İşle böyle bir zamaııd a Ata 

danlıkta ~alkevı bandosu tara türk ş;mşek gibi parlad ı, ağlı 
fından fstıkliU mlirşı çalındıktan yanlar sUsdu göz yaşları dur 
sonra Bayan Mecide Merzeci kür du, yüzler güldü. Yüte dahi bi 
süye gelerek büyük savaştan iti ze zaferler zafer deı-;tanları ya 
baran lstiklAI mücadelesinin kı· raftı • 
sa fakat çok güzel bir tarihçesi Türk yurdunu kurtardı. 
ni ydpmış ve sözleri toplanmış Bu~dan. sonra lıu gün o yüce 
olan coşkun bir httlk kitlesinin şefın ,.elıyle _ _ _ _ _ 
mütemadi alkışları ile müteaddit _ Bu_gu_n en buyuk gunu 

. . . mu;ı en buyuk bayramımızdır. 

1 Almanya -f ransa münase~ al 
Paris 28 (Radyo) - Fraos~ 

hükumeti ile Almanya hükümetı 

arasında münihte B. Hitlerle 13· 
Çemberlayn arasında imza edi· 
len anlaşmaya mümasil bir ao· 

laşma imza edileceğine dair ve' 
rilen haberler salahiyettar mab' 
fellerde mevsimi addedilmekte 
ve iki devlet arasında zaruri 
görülen diplomatik münasebet 
lere daha vakıt olduğu bildiri!· 
mektedir. 

sun uz. 

vücu !arı hakkında şimdiye kadar ya
cok I pılan ve takip edile n işler, Yeni 

olur Mersinin meçhulü değildir. Bu 
qeoe köy işlerinin daha iyi ve 

Bence yapılan şe !eri te~ 

bit etmek için on beş sene evel 
ki varlığıın1zla bu günün her sa 
hada feyizlt rnrlıklarını göz 

önüne getirmek müsbel netice 
nin t olıellürü iı.;in kafi gelir. 

yakından idaresini tanzim için 

esmi teşkilatı yaptık 

de takdir etmie -bulÜndÜktwn 

dan bu ~ehemmiyeli tebarüz eUi· 
rır vaziyetler günden güoe arl· 
maktadır. MeselA limao senlsıe 

ri ilerideki~ günlerde daha kuv 
vMli bir teşekkül olacaktır. De-

defalar ke:itlmıştır. . Bayı nmıııız kutlu olııuıı!,, 
_ !3ayan Merzecıden . sonra Dedikten srıııra cümhuriyetf 

kursuya gelen S0 ref Genç. devrındeki ümran ve rofahı bi 
lstipdat devrinin veo zama rer birer saymış 

Ali Cemalin 
• 

eserı 

Biiyük Şefrn kurdu~u IJıı iıı 

kişaf ve ilArlame islıkametindaki 
Etahaya l" veccü h ederseniz hepi 
mizi ifLilıal'a eevkeclon eh ... rleı it! 
k::ırşılaşmı~ olursunuz Bu eserler 
ou lıeş yılın cinr çerçeves:ııe Rt;t 

dırılrn ış nsıılık <ıırnrler kadar 

ınühirn \'e çoktur. 
Bıı e~.ısı arzettikleıı soqr:ı 

teferru ata ginnek kabildir. Sıze 
topul olan on beş yılın ' 'i'a ye ti 
mi1. dahiliude vücudn geıirdigi 

eserlerin bir lısteAini ~erirsem 

yuknrıda işaret etmiş olduğum 

mukayeseyi d::ıha esaslı bulmu~ 

olursuuuz. Unutmamak lazımdır 
ki bıı, nihayet lç~l vilayelıniıı 
ve vilılyete merbut müessesele
rin meydana getirdiği işlerdır. 

Fakat yurdun bu köşesinde vücu 
de getirilen asar her tarafta ay· 
ni kuvvet ve kudretle meydana 
getirilmiş olduğundan bütün 

memleketi mizin ihraz ettiği bü· 

Vali ~e Parti başkanımız B. RUknUddirı Nasuhioğlu 
Köy ve belediye işleri ile ııizoank tarafından ştrlCetin alın· 

meşgul olmak üzere vilayete mer ması bu neticeyi tevlit edecek 
~ 

but bir büro kurulduğu gibi her tir. Bundan başka Mersinde de 
kazada da bunun sırf bu ielerle potama ieleri datia iyi şerait da 

yük işlerin umumi yekunu teza me11°"ul bir memuru t · d"I d · · d h 
v6 ayın e ı • ı hilin e ve tüccarın ışme a a 

hür eder. miştir. Kendilerine çalışmaları uygun bir şekilde tanzimi ıQıo 
Cumhuriyet hükumetinin, kk 

ha ında doğru istikamet veril yapılmakta olan umumi ma~a 
Atatürk inkılabının bu feyizli ha · · B"lh k k 

mıştır, ı ası;a öy kal ınmala zanın çok mesut bir lrol oroı 
reketi çe muvaffakıyeli ileriki 

yılların feyizli sahalarında daha 
büyük iokişaflarla tecelli edP.ce 
ğiııe büs'ük bir imanla inanıyo 

ruz . Hepimiğ bu yolun kuvvetle 
tesanüdle muvaffakıyetli eserle· 
rini yapmıya ~azife almış bir ne 

Bili:::. 

Spor hareketleri 

rı en bıiyük bir hareket nokta· yaca~ını takdir edersiniz. Her 
mız olduğundan köylerin islah halde önümüzdeki senenin Mer 
ve ümranına itina ediyaruz. Mev sinin iktisadi vaziyeti için daha 

zuu sıhhat, kühür, ümran ve ik genie lnkişafler göstereceği kuv 
tisadi kısımlara ayırarak bu vetle tahmin edilebilir. 
esas üzerine teksif ettik 

Cumhuriyetin ilanından Onbe . 
Kolay bir me vzu karşısında tinci yıl dönDmOne kadar 

de~iliz fakat sistemli Çalışmak hususi idarede yapılan 
euretile muvaffak olacağımıza itler ve te'alaat 

Spor hareketleri hakkında 
eminiz. 

fikrimi soruyorsunuz. 
üzerinde kuvetıe tavakkuf Köy sicili 

bOtçealle 
Tesviyei turabiye 1049 km. 
Şose 173 km· ettiğimiz bu mevzu hakkında ye Bundan başka her köy için 

ni seneler için daha esaslı hare· bir köy te&cili tertibine başlıya 
ketlere geçeceılimizi soyliyebili cağız Bir köyün belli başlı bü 
rim. En büyük eksiğimiz Mor. tün varlıklarını bir arada toplu 
sinde bütün vilayet spor faali yarak alakadar memurlar ıçın 
retini temerküz ettirecek bir bat ve hareketlerini tanzime me 

köprü ve menfez 167 adet 
D~kkan 64 adet 
iskele 1 adet 
Ayğır deposu 1 adet 
Hastahane pavyonu 7 adet 
Nkul 51 adet 

nıo idare makanizmasının Millet 
1 

Bize bu güıılAri gösteren ı Atatürkün tasviri 
ve Vatırna karşı n_e ~adar biğane : A~atür~ü.mUze VA Cümhuriyet hü 

1 
kaldığından ve buyuk harp so 1 k~metımıze ı;onsuz minnet ve 

1 
karsısında 

nundan bnhRettiklen sonra ez- şukranla r. ı --~----
·· ıuıe: / - Yaş~aııı _ Aıa ıü~k .Ya şasın' Bü)'ük Şef Alntürküıı cter!/ 

cu Du manın ka ılarımıza da 1 CurıılıurıyAl dıye srzlnıııe f.On' . . I' 
6 P . . vererek halJ.:ııı alkışları arasııı edı lcn resmı, maruf rmı"amlar 

yandığını aulanııyao, mılletın da kürı:üdtHJ aynlııııştır. j mızd an (Ali Cemal Benim) in Yl'' 
feryadını diulemiyen yalulz bir • 

1 
ııi yeplıgı yağlı boya tablonn•1 

yer vardı. Cum~uriyetin istedig~i gençhk fotoğrafla küçültülmüş bir kob 
Boğaz içindeki saray ve I yesidir. Tnbloııun boyu 2,10 ,.(l 

Birinciden artan 
onun içinde oturanler. I eni 1,40 m'3tredir. 

- • Diyebilırim ki, millletin 
Onlar bir eey düşÜDU)' Or 1 Büyük Öııder, Marnşııl Üııi· 

ıardı. Saltanı:\ltu yaşaması. vicdanında ve istikbalinde ihtisas 
Bu yaşayışlarını ilerletmek ettiğim büyük tekAmüJ istidadını formasiyle c rnl ı bir şekilde ıaıı· 

\' İr t.dılrıııt;;tir f•.;tad A i C •mal' için TütklüA-ü ve Türk yul'dunu 
fodadan çekinmiyorlarct ı. 

S:.ıll&ııal deuince aklımdan 

müstebit puciişah lıı r ve dalkavuk 
arı geçi)·or. Onların zamenınd11 

menfalarda çürüyen den iz dip 

ıerinde caıı çernn kardaşları 

mız yarının l.ıuyüa lr,ri olacak 

çocuklarımızdı. 'tıruaklaı ır~ızla 

E1lde elliğimiz kazanQlarımızı oıı 

ların sefahati i~n verirdik aQ 
susuz kalır onları tıes lerdik ser 
velimiz onların hazinelerıne ak 
tı. Yurdumuz paylaşılrnlş k~ 
!arılar viraneye düşmiietü. Yok 
sulluk açlık her yanı kapl~m. ı~ 
yabancılar bir çok yrrlerımızı 
almışken saray yine uyanmadı 

kapılarına kadar dayanan düş 
mantarı ancak bu yurdu satmak 
için gördü onlara 3 U"da re Türk 
Jiiğü salmaktan Çflkinmedi. 

Vali evi 1 adet 
Ka&makam evi 1 adet 
Sulama kanalı 1 adet 
Cumhuriyetin ilanından Onbe 

tinci yal dönOmOne kadar 
Köy bOtceolle yapılan 

lntaat te'alaatı 
Telgaaf 64 
Kuyu t82 
Çeşme 74 
Köy odası 108 
Kahve 3 
Konuk odası 2 

Çamaşır evi 87 
Su tesisatı 19 
Köprü ve menfez 302 
Okul 48 

Gene etsiz Baibuğumuz 

Türk gençliğ'inde mevcud.iye .ine 

kani oldukları b!lyük enerjiye ve 
yüksek feragate ne derece itimad 
buyurduklar•nı buraya aynen nak· 

!eylediğimiz gençliğe hitabele
rindeki şu kıymetli vecize ile bü

tün cihana ilAn ediyor; büyük 
inkılAbımızı başardıktan sonra 
Cumhuriyeti ve devrimi gençliğe 
emanet ediyorlar: 

•Bugün vasıl oldugumuz 
netice, asırJardanberi çekilen milli 
musibetlerin intibahı ve azh va
tanın her kôfeıini sulayan kanla· 
rın bedelidir. Bu neticeyi Türk 
gençli#ine emanet ediyorum. 

(Ey Türk gençliği! Birine i 

vazifen Türk istiklAlini, Türk 
Cumhuriyetini ilelebed muhafaza 
ve müdafaa etmektir.( Büyük 

Nutuk S. 5·'2) 
Ulu Atamızın yüce buyu· 

ruklatına cevap ve bütün Türk 
gençlerine tercüman olarak: 

Bizlere emanet b~yurdu· 
ğunuz Cumhuriyeti ve büyük dev 

rimi ve bunların bütün feyizli 
neticelerini korumak için kanla· 
rımızı son damlasına kadar akıt · 

mağa her an ve zaman hazır ol· 
duğumuzu yüksek sesle haykırı· 

yoruı:. 

deıı daiınıı ıattııı hö) le mükenı · 

mel e~erler bı·klonihr. l\ eııd ı=" 1 

m&thuat nlenıiınizde lRnııınııtl 

IJ ir şalısiyı•t olup bilhassa Mıl li 
mücalh,le sırala ı ıııdu o zaınaııııl 
~tıllici gazoıeleri:ı içi n .;ok ~(i 
zel eseı hır vücudu gel i rnıişlir· 

(A li Cl'nınl) in mahir eli en ço~ 
Türk ş~haıııoliııi güzel tahlolııf 
haliııd e caulııudırınakta ınuvaffal' 
olmuştur. Onun istikl1il savaşı 

esuasrndıı yiğit andaıılnrımızı, ç-ıı 

tanın kurtuluş müCade esine bil· 
fiil h izmet edou Anadolunuıı fe . 

dakar ve kahraman kadıolarıııı 

temsil ve tasvir hususunda göe 
terdiği kabiliyet ve hassasiyel 

Cidden takdirlere lılyıktır. O ıl 
hamını \'atan sevgisinden alın•t' 

tir. Fakat Ali Cemal, yalnız oıil' 

li ve Vatani me ~ıularda de~i 
g zel tabita mau ı ıala ı caulaıt' 

dırm a kta, hayat ırı her sabaclıJ 

fa liyetiııi ifadA ,ı>den tasvirleıİ 
vücuda getirm '· hu~uımuda d•1 

muvaffakiyet göslerıniştir. 
Büyük Şefin oıı şanlı \'e ı> 11 

şehametli hup\ sahıfoleriııde 11 

biı ine ı'alh1k edeıı gıiıol tasviri 
karşı:;ında dakikıılaıca durduıı• 

ve hürme tle eı?ildi ın. Bu tasviı'· 
canlılq~ııı, azim ve iradenin, kalı 

• 1 
raınanlı ~ııı . esııle t ve 11ecabetı 1 • 
ve en yüksek ideallerin ifade!iı 

ve timsalidir. 
H M. Kargoııae 
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Cumhuriyet neleryapmıştır 

Ve Bizden 
Neler istiyor 

U' 

cumhuriyet yıllarında 

Havacılık 
Türk tayyareciliği dünya orduıarın ı n ön 

safında yer alacak kadar kuvvetlidir 
tiğimiz çalışmalııra blHOn gUcUmcız f meliyiz. 
ıe yı rı1ım etmekle, 30 Ağustosun Tarihinde 30 ağustosu saklı· 
tarihi kıym~tioe uygun lıir bare - ı yaka bir millete yaraştıo vasıf an 

ca (kartallık) dır. 
kette bulunmuş olduğumuzu bil· SERVER ZlYA GÜREVIN 

ve 
T ürk Hava'kurumu 

, . ----
MersinJ'şubesi 

Hava kurumu Mersin ~ube l Vatan severliğin ölçüsj ol 
si faaliyeti yurdumuzun her bu maz o pazar malı gibi ne metro 
cağında olduğu ğibi tam bir ti ya ne kiloya gelir. O sevgiuiu 

ı 
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C.H.P. halkevleri 
Türk m illetini tarihte layık olduğu yüksek hayat ve medeni
y et seviy esine çıkarmak, milli seciyesini koruy arak müsbet 
ilmin ve modern tekniğin icaplarını tatbik ettirmeğe hizmet 

etmek üzere açılmış Cumhuriyet idaresinin kıymetli eser;dir 

Halkevleri ilk Defa 14 Vilayetimizde 9 
şubat 932 de açlldı 

Bu yll içinde mevcut 209 u buldu 

Cumhuriyetten evvel yurt gezileri teı·tip etmiş 
daşl:ımı kabiliyetltmni inkişaf' t'İYar gi'ıre~çilcrini 
ettirecek kıınıllar yoktu. Ce- toplayarak güreş 
nıiyet, teşekkül gibi adlaı· al- ıııüsabakaları teı·-
tıııda ııeye ııi~iıı topla111ldığı tip etmi~ ve riı·it 
bili11n eyeıı ~atılarda kalı reler oyıııılarınm ilıya _,1 

çaylar içiliı· padişahııı sılılı:ıti- ııa ~aıl~mı~lır . 
rıe d11a edilil' da~ıtılınlı . SUS YAL 

Cumlml'ivetin il:uıiYle YAHIJL\l 
lm karnı:ı ka;·ı~ık yaziyt.:le . lıir KOMİTESi 
soıı verilıııiş ve iw·ı• tetkikle!' Bıı kul i"ın iş 
ııetiresi l falkeYIPrİ kmıılııııı~ 11\:ir:ık lıil' di~paıı 
ve lıer Türke kaııılarını :.ıç- ser aıtnıış \'e ıııeııı 
ını~tıı· . leke! Juktorlannı 

Bu ~a tuııu a ltmda lıel' çe\'l'üSİııe tupla ya-
yurtdaş lıt•r arauığıııı bıılıııak- l'<tk hastal:.ıl'ın ıııua 
ta \'ı' ıwyı• girdiğiııi ~ıktığuıı yı·ııesıııı y:i µıııı~ ve 
lıilmektt-Jir . Ill·r isteğı• ce\':tp il:\~larıııı teılal'ik el 
vPnm lıu ~atıda ınuhtdif kııl- ırıi~ lıu yal'dııııı küy 
lar tiızCıkleri elinde sı·,·eı·ı!k !ere kadar ıe~ıııil 
naııarak ı;alışmaktadırlal'. Halkevi Başkani Mansur Bozdoğan edı~n~k kiiy gezile_ 

.Mersinimizin Halkevi 933 . .b. · k ı J ı s v' saıı" aı ı lıemen : lı~meıı riııı• isıiı·ak el mı~ üy rn e ıa 
Yıhnm 24 şubatında Meı . iııli- 1 L~ :. ı; '" - .. ulun 1 folkevlel'İ repeı·tuvaı·ı- talıklar lı:.ıkkıııda sıhhi korıfl'-
lıwe karHlannı aetı . ı ı .. ııı ırı•ı'tfü '-'ılhı· iı·inJe hüvük raııslar \'erıııiş ıasta al'luı mu 

1 t l)'~ J • :s • 
DİL, TAR il, EDEB YAT mııvaffakiyelh~rle teııısil etti~i ayı·ııe edel'l•k il~lçlar dağılını~tıı· 
KOMİTESi ·b· l · ı k .. 1 · l k A~·1· 1 1·a ~·tık~ııllaı··· ""'ı··ak .. . , gı ı w· ~o\. ·oy ı•ı·c gıL ere · " ~ ., L 

(821) üz tuı·k~P kPlıtııP kııylülere lt•msilll.!ı· Vı!nııis Ye 

dı11·leyeı·ı•k Tül'k Dili Kurnlıı-1 ile · lı:t··rıııt:ikelenlı·ki 1( l:.ılk;vlt•
ııa ~üııdernıiş v.e . aııketleı·iıı riııe gid:rel~ ural:ırJ;ı J:ı ıı::ın-

yt!ıııek vereeek lıil' aşevi yap
tığı gibi yoksııl ıalı·hı'lt:re ki
tap ia~e ve ibate lııısusııııJ:.ı 
büyiik yanlımlard:t bıılıııııııuş 

tı ıı· . 
cevaµl?~·~nı verıııı~tıı· · ~illeı· rnrmi~liı· . · 

Sılılke-Meı'Sııı ar-nsınd:ı- l' : k ld ka tl ı . . . '" u a · vı ı Jayaıı 
k.ı Rı~ma. Bız~n~ ''.c 58 '!'1! Ut'\:- ,.e La\' ü~e aJedi.lıe.ı· vıl e~ki-
ı ·ıne aıl 'tSal' llZ 'l'lllde ı..;(eııı ıŞ . a. • 

• < ·_ • 'S siııe"'ııazamn artıııaktadıı· . 
M ulııelif' seııelerde hil' ~ok 

sılılıi kuııfel'aııslar lt!ı·tiµ ede
l't'k lıalkı ir~d yoluııda çalı~-Ye hır ç~k .. roıul?ratlaı· alrnı~ Sl~)H KOMITesı 

ıımumın,ı tıladesıııe koyııı11ştuı· 

AR~KOM1TES1 
( [ı·r yıl ~muhtelif 

1

ktıııseı·
l eı· verıni~ ve cival'llııızJaki 
halk türkülerini ,J der!P.nıiş ve 
besteleyel'ek biı· kısıııırıı ne~
l'etmiş Luluıımaktadır. Ayrll;a 
keıııaıı ve piyaııo km~Lm a
çarak l>ir ı;ok yuı·tdaşlal'a fa 
ideli olıııuş ve bir lıandu vii
nıJa getirnı iş olup ulusa 1 bay 
raınlarda yapılan uıerasiıııler
de lJaııdo ihtiyacım kal'şılaıııı~
tı l' . 

Ar koınitı:>si bundan ga Y 
ri l>ir resim kursu açnıı~lıı'. 

Kul's talebeleri geçen yıllar 
içinde biı· kat; sergi açını~laI' 
ve çok muvaffak ol<luklannı 
hepimize ispat etrııi~lerdir . 

Yine bu kumitenin lıirna 
yesin<le bir biçki dikiş kursu 
mevcut ulup faaliyetine deYanı 
etmekte biı' çuk yurtdaş müs
tefit olmaktadır· . 

Bu kol yine ulusal gün
lerde güsteri komitesi ile i~bfr 
)iği yaparak temsillerden ev
vel çok beğenilen tablolar yap 
mı~ ve dekorların yapılnıasıua 
büyük yaı·Jnıılar etmiştil'. 
GôSTERlD KOMlTESI 

Göstrit komitesi Halkevi
nin açılış günü Ye «dün ve bu 
gün» vodvili ile temsillerine 
başlamış Akın, Mete, Çoban
KozanoKlu, Yanık efe, Eski 

· mahkemeler, Yalnız bir kelime, 
Hulleci. Ôzyurt, Sakarya,Dev
rim yolculan, Sönmeyen ateş, 
Himmetin oğln, Hissei şayia, 
Bir facia, lstikla.l, Yanın~ Os
man, Canavar, Mavi yıldırım. 

HaJkevi Baneoıu 

Bıı kulda beklenilen .. an- rnıştıı· . 
<lıuıaııı vermektediı· . Ge~eıı l IALK DEHSIIAN ELER[ 
yıllar iı;irnle spunıu her saha- : KOi\IITESI 
~ıııtla büyük faaliyetler gü!)ter Bu komite bil' ~uk lisaıı 
ıui~. Ja~ gezileri tertip ederek kul'sları açtı~ı gibi şehrin rnulı 
üıüvü,leı· vapmış uzmı deniz v . 'J • 

Halkoi iÖsterit kolu bir tcmıil[cınaaında 

Aile ve Çocuk 
Yazan : Seraf Erdoödu 

Yarının büyüklerini 
Korumak hepimize bir borçtur 

telif yerlel'İlllle hiç nkuıııa bil- lışıııasıııı lıiı · kal d~lıa aı:tıra-
1 

2 9 Birinci Tesritı 
ıııeyeıılen· mahsus iki kıırs aç rak kıiyler<le meı·asııııle l...uııı- ı C } · .. 
illi~ \"ı! l>u klll'!:>taıı lıel' seııe huriyd ıııeydanlaıı aı;lımıış 1 um 1 1 1rı~yet 
biı· çok okııı· yazaı· yetişıııi~ 1)- \'e bayı·ak ~ekıııe lÖl'tJllleri Ba T ., . 

lııp bııı ıl aı·a lıeı· kul'~ soııııııda yapıııı~ kiiylii ilıtiyaeuıı kal'~}- ) 1 a lll ı 
bir lop lanıı yapılarak ıııerasim lamak içirı ıığraşııııştıl'. zira- Münasebetile vilayet m~· 
le elıliyetıınıne leri verilıniştiı· ata ait küçük ı·isalelel' tAlıetti- kamında yapılacak resf111 

T ·ı ı·erek küylcre tevzi etıııiş Ye kabul törenine ait 
atı zaınarılal'tııda üğı·et-

ıııerıler ıaı·afırıılaıı lıayat bilgi- ktıylel'e ziı·aal ıı111talı:.ıssı sları program 
ıı:ı vı:: veteı·iııel'lerlc trezilel' lertirı A ı \1 ıa. tl r· SİilC Ye .. Saİl'e 't; Uİl öğCıt konfe- •t> t' -

1 ye e rne\'Cul Bil 

ransl:tn verilmiş ve çok üneınli ederek ziraat hakkında faydalı lnvlar. 
.sonln alınuııştıı· . koııferaııslar venniştir . ! 2 - Kül halinde Askeri t(o· 

.MÜZE \'e QER',ILL"R 1 mutanı te maiyeti, mevcut is' 
K iTAP SAHA Y VE ~ ..J u l.!.ı 1 Erkı1ııı H:ıı biye, Deniz nııııta~' 
YAYIN KOMlTESI KO:\llTESI komutanı. Jandarma heyeti, 

. . ı 3 - Vıldyetle me\Cut müler 
Evın ılk a~·ılışında demir Bu komite civan.la bulu- 1 tieler. 

b~ş olarak aldığı pek mahdut nan eski asarı tetkik gezileri 1 .ı - Adli}" rüesn~ı. 
kıtaplarla i~e .1ba:jlay:.rn bu kul tertip etmiş ve bu gezilerde bul I o - MnliyP rüesatıı ve 01111' 

bıı gün evimize zengin bir dıı~u biı· çok eski paralar ve! yelleri. Gümrük, Türkofis, tıılı i· 
bil' kütüplıaııe vücuda getil'- nakı~lar ve 8ail'e ile ~ok güzel! sa:ıa~, iş. uölgrı.;i, Tapu, Vakı!1~~ 

· • ·td· 1 · 'l' l · · . .. · · ! mudurlar:, ltı l'arııt koıııöröl1Jr11 

nıış ve ym a~ aıw ıstııaL esme lıır rııi.ıze vııcu<la getmnış ve 0·· 1.- , lı - .. · 1.• · · · B 1 çu ~e ayrır aş ınufettışlığı, 
al'zetmıştır . ıı kol lıel' ay lıiitüıı bıı eski fısa!' hakkında · man reisi. 

rnu.ıılazaınaıı çıka11 çok istifa- broşürleı· vü~u<la getirerek is-J 6 - Meınuriııi dahiliye, Me~ 
delı «Içel» adm<la bil' de ıııec- tifadeve al'zetmi~tiı· . Her vıl tupçu, Emniyet, .Nüfus, Po:1d 

mua çıkarmaktadıl' . Ayrıi za miite~ddit sergiler teı·t ip eder~k ! tel~raf, llusuıd rnu.lı~sebe oıüd 0:. 
d ·· 1 ı. · (A · ı· ı- · 0 ·ı..:ı d b 1 lerı lstıhbaral Auıırı idare J! ıııan a guze ull' ıııpı ı ıga- ıcap e 1.m teşYı ·el' e ulurı- ~ ' 

- ) · k l · k · f; k ı· d 1 ı yatı. tııı· getıf'lel'e · şe ıı·ın meydan mıış, çu · se sız a at ay a ı 7- Maarif müctür ,. 0 Memoriıl 
larma oparlüdeı· koydurmuş ı;alışıııalaı·ına <levanı etmekte-! ve bilumum mektep muallimleri· 
olup ınuııtazam ueşriyatta Lu dil'. l 8 - ~afia müdürü , Su iş18 
lııııınaktadıı· . . . ..., . . ; ri mühendisi ve maiyellori. , 

KOYCÜLOK KOMJTESI 

1 

Bu kuınite her şeydeıı eveı 
Lir küy bürosu açarak köylü
nün i~lerine yardımla çalışma 
ya başlamış her geçeıı yıl ça-

Altı yıl 1çın<le E.vııııız ça-/ 9 Ziraat, Orman, Vetef1 

lışınalannııı yukarıya çıkaı·dı- oer müdürleri, 
rr . 1 ı .- . . t ·. : , • k. J ltl - Sıhaı müdürü ve L>

11 

511IllZ ıu .tsa~ı JÖSleıı)ul 1j umum meınuriuı sıhhiye ve ıt; 
Evimiz çalışmıştıl' ve ı;alişmak mi doktorlar 1 
tautl' Heı· koldan beklenilen 11 - Müflü, Meclisi unıll 11 

. ·:I 
randıınan alınmaktadır . Azaları, Encümen, Belediye re1

•1 
ı Belediye h eyeti, OH. Partisi, flıle 

Anadolu inkişaf Ticaret Şirketi l 
kevi, Kızılar, Çocuk esirgell1 

Ha~a kurumu. Muallimler birli~~ 
Matbuat, Müessesulı maliye tıfıl 
dürleri, Ticaret odası, Bors:ı. 

Yurddaşlarımızın On beşinci yılı Cumhuriyet 

Bayramını kutlular. 

man yurdu. 
B Konsoloslar, rı 

Not: Resmi kabul eaatlıı , 
1 - A Serisinde yazılı ıe 

vat 9 9,SO kadar 11 
2 - B serisinde yazılı 1' 0 

soloelar 9,30 9,45 e kadar, 



o· 

,. 

saf 

~{e~ 
o~I~ 

d6' 
fiil° 

uriıJ 
ri· 
iti'' 

tef'' 

bil 
1 ,eı 

1Jııı 1 

·~ı re'"' 
ıv1 

eııı' 
rtifİ 

D 
~J i. 

VENi MERSiN 29 Birinci Teşrin 19 3 8 Cumartesi - S. yla : 5 

Cümhoriyet--
__ Sıhhiyeciliği 

Kadın 1 
ve 1 

cumhuriyet 

Dünkü ve bugünkü 
EKO OMİ 

--Cumhuriyet kıufınların baklu· 
lıuım gösteren ilk Ônderdır. 23 em muz 

Eski kxdın ktılt•s nrktlsında 
vücudunun bütün inceliğini kıs- Hiç unutmam; 23 teınmuz1908 

bu idarede hekimlik milletin öz evlatlarıtja intikal etti Sağlık 
evleri fennin ve terakkinin en san nümunelerine göre yapıldı 

kanan bol tıltıisesl içinde gııneş. meşrutiyeti ilan edildikten biraz 
ten, sfSdPn ıızıık bUIOn bir hııyllt sonra, zannedeıim, Ağustos ayı 

y&şardi. Şuurunu tophHmığeı baş· ı içinde idi, bir gün sabahleyin ba
hıdı~ı an yüzüne gt>çırileıı kara bamla çarşı a gidiyorduk . Daha 

c Her jain bası sa~lık > di· eı na koymakla bulunmuştur. A-1 bark yıkau bulaşık hastalık sal· mask~ ona yHşttrkl'D mezıır kıı- k l'r k) k ·ı ·d ba 
11 .s; zardı. Sesinin uksinden bile l\r· so a5 a ç_ı .a.r ç_ı ·maz, ı en en • 

>eıı atalarımız en büyük haki· sırlara sığm1)·ncak kadar çok ve gınları artık bir daha görunmi ken kııdıo,btltUn isteklerini içinde şı açık bırısı bıze yaklaştı ve se· 
kati ifade etmişlerdir Sağlık o kııdar da yüksek devrimleri yecek, ııasılsa meml11ket dışın boğardı. Kı.dın çocuk doğur~nk 

1 

ıam kelama lüzum görmeden baş· 
nıefhumu sadece f.erllerin özel on beş sene gibi kısa bir ıama dan bir kıvılcım sıçrasa da alev için yaşatılan bir esirdi.. Onun ağ· larımızdan feslerimizi aldı ve yır
bün)·eJeriııi değil. ondım daha na sığdıran Atatürk rt'jiminin lenmesiııe meydaıı vermiyecek zınn verıılan killd, ellerine geçi j tıp yere a_ttı ... Bira~, ~eye uğra
ıiyade millotleriu genel \'arlık- sa~lık işlerinde temin olli~i mu sıhhi tedbirler ve vasıtalar te· rilen görünmeyen zencir bayat ldığımızı bılınedık . Lakın bu ta 
larıui çerçeveleudiren geniş bir vaflakiyeller Turkün vo Türklü mamiyle ihzar ve ikmal edilmek günlerini bitirinceye kudur devam hayyürümüz uzun sürmedi • Kar· 
konudur . Bu ilibarlıı sağlı~ı ğün övunelıileceği lıir mahiyet- tedir • Vatana saldıracak, Türk ederdi. şıdan eli bayraklı başları açık bir 
koruma işlerinin bir şahıslara tedir • Bir kerre hekimlik mille 1 lüğuu refahına ve saadetine kas Evinin bOr bıırnsını yıslnız içe kafile c yaşasın hün iyet kahrol
düşen kısmı, bir de doltrudan tın öz evlnllarına inhisar ederek teciecek olan harici düşmanları nıezdi, yerine lnıınıımazdıki, aile sun fes 1 ,, Diye haykırarak orta
doğruya ulusu ve devleti ilgileıı yurt sa~lık solucanl:ırıııdan te- 1 daha ilk adımlarında durdura kurnuğunll inanmadım, çocuğunu lığı velveleye veıiyordu .. 
diren kısmı vardır . Fertlflrin mizlendı; sa{tlık evleri fenııin ve 1 eak ve göğlisleı iııe dayanacak boğrma doya doya basmadım lıir Feslerimizin yırtılması sebep
kenctı sa~lıklarına vPrecekltrı teraklmıiıı eu son nümuııelel'ile I Melımc•tcığiıı sucıgüsü uasıl kes ikinci kadın yerini doldururdu. si'l değildı . Başı açık yolumuza 
kıymet ve ehemmiyet cemi ye tı beıeıırniye haşl:ıudı . Bu surelle I kin ve Aağlam ise. milletin sağ Bn çift haklnlıiyebt kalc.Jının ~uru~ ilerledik ,çarşıya geldi(fmiz zaman 

1 1r L - d k 1 ·· runıı ezer, ev ne ıığ ttnuruazdıkı. . 
)'Üksehip faydalandırdığı k:ıdnr hekımlığin tcdavil'ilik şubesi l.ıirl ı~ı~a ııucunı _e oce o au. goze anıtları uyrı duygııln, tı•k hhbah maksadı tamamen anlamıştık . . 
cemi)·etin genel sıığlığına veril o j tnı af.arı ılotlerkeıı öte taraftan gorunmeı, ı_tıkın h~rpteıı zıyade çocuklarını ilk hisle:! kıskırnçlıktı. Meğer o zamana kadar harı
Cek kıymet ve ehemmiyetten de sıfıhı)·ecı.ık şobcı'Iİ do teo:-:süs 1 telefut \'erdırPn mıkroplara kar Kadın her IUrlU hakJHrdan mıthrıım ı talarda Osmanlı rengine boy<ılı ~l 
her ferl tekrar tekrar lıis<;e nlır etti, hall:ın sn~lı~ını hasta oı- 1 şı dn A~ntürk lıukümetiuin mü edilince 0 kadının mensup olduğu duğu halde Avusturya - Macnrıs-

Pek basit, pek sade görü· mnd·.ıı korumıık, hastalık kay- ıiafna sıHihı. sıı~lık ko_ruma el~ miltetizı <'rkeklerl için ynşııyau tanın işgalinde bulunan Bosna Her· 
• - . 1 maııları o derece keskın çe mu 

nen şu lıakılrnl Cunılıurıyot hu- 1 l1akl.ırını kurutmnktccek.lütı mey ı bir cemiyetten farkı ne'?.. sek vilayetimiz, bu devlet tarafıo-
k- . . . . . kemıneldir . Oüıı geçtikçe mille 
umetının kuruluşuna kad ı d~ıın grıtırıldı . llu•ıları huradn Kadın erkeklerle bir olduğıı dan kendi ülkelerine ilhak edil-

b' . ~ tııı ve dovletin ilerle)·ie va yük 1 · ızde taıtıık ı,,ahesıııa çıkarıla s·13 mok pek uzua suı·or . Sıtma s .. \işi ı:lslıetiııde bu vesait de çın dPğil, insanlığı öğrendiği iç:in miş . Biz de lrnna kızmışız, bu 
ınamışlır . Her lıungi bir hat-La fıreugı \'o verem gibi içli mai ı tekoınmiil ve terakki edecektir. Cuınhııriyı·llne l8ptlr.. Ztıferden haksızlığa bir ınukabelei bilmisil 
lığa tutulan f('rtl<ır kendi dert- lıaslalılcinrııı yayılmasına oııgol Bize bu imkanı ~·aratan Atalür z&fere koşarnk hiç lılr millete bo olsun diye avuç dolusu para vcre
leriyle başbnşa bıral:ılırlardı . olacak todhir vo va ılalar bü)·fık kuu uüyüldüğ•i, yaratıcı dehası yun ()ğmodik. Buyrtt~ımızın gölge rek Avusturya fabrikalarından sa· 
liekim huhıbileu koııdino bak· bir ehemmiyetle \'0. hor gün hirj Türklüğe bu kamalı lemin ede sini bile kem gözlerden esirgedik tın aldığımız fesleri yırtıp Avuc;· 
1 1'nrihlmizin yttprakhırını zarerl~ri· 
ırır, hulamıyan tnlihiu, tesndü- az_ daha arla.o koyfıy.et_ v_ e. k.e-_ 1 cektir·, bu "Uce mazhariyetle bu turya malfarına böylece boykot 

f J mlzle ışıklandırdık. Fdkat kadın 
ün lutfuııa hayalını emanel e- mıyetle faalıyete gelırıldığı gıbı l ıun ilim dunyası önünde göğsu lıgımızı 8818 düşllnmedih.•r. Bu z.-ı yapmağa karar yermişiz 1 O hal 

derdi . Bir yerde salgın çıkıpta tarihte biıılel'ce \'e binlerce lele, müzü kabarta kabarla kıvana teri kHzansn erlerin anaları olduk de niçin "y aş~sın hürriyet, kah 
binlerce valandaşın canına kıy· fat verdiron, ocak söndüroıı, ev biliriz. M . D . ları halde kadın dalma ezildi. Kil rolsun fes 1 ,, dememeli ? 
dıA-ı zaman hükümet ynngııın k• 

1
. >w1 • dının yllzündekl kara maskeyi Feslerimizi yırttık, keçe kil 

İtfaiyuci gönderir gibi sıhhi he· ·rarkiyede He ım ıgın mavi bir ışık yırtdı Zekilsı ondaıı lahtarı tutunuz da takyaya varınca 
Jeller yollar, ateş söndükten nur uldı. Ellerdeki zencir koptu, ya kadar şarkın ne kadar çeşitli 
sonra yine sırt uatü yatardı . 15 yıhna bir bakış ağızdnkl kilitler kırıldı, kııdın as serpuşu var:-a, herkesin zevkine 

Hekimlik başlıca iki şubeye ker, kadın anıs, kadın meslek sn göre, rast gele başımıza geçir 
81rılır : Tedavicilik, sılıhiyecilik Dünya hekimliği arasında hususi ve şerefli bir mev- hlbi stınlllkilr.. dik .. Millet giilünç bir karna\•al 
ffaıuaıık başladıktan sonra va· kii olan Türk tebabetinin Cumhuriyet devrindeki TUrk milleti kadına hak verin alayına benziyordu J • 

life tedaviciliğe düşer; hastalığı inkişaf ve tekamülü gögüslere gurur ce ik\ misli ttntı. , Biz bu tarafta bu galeyanlı 

vilayetimize saldırdığı vakıt, düş
mandan intikam almak ve onu 
güya can e\'inden vurmak için 
şaheser bir iktisadi harp açtık : 

Baştn, o zamanki (Tanin) ga· 
zetesi olmak üzere makarna yeme 
meğe aht ve bu ahdimizi de na
mus ve şerefimizle teyit ettik Hala 
hatırımdadır, Hüseyin Cahit Yal. 
çıııın Tanin gazetesi makarna ye 
memeğe yemin edenlerin listesini 
ilan ediyordu 1 

Sözüme dikkat buyuru/sun, ye 
min edenler, alelıtlak makarnadan 
bahsediyorlardı . Çünkü o zaman 
bize makarna ltalyadan gelirdi . 
'1emleketimizde makarna yapıl 

mazdı, yapılamazdı ve çünkü ka 
pitülfü;yonlarla kıskıvrak bağlı 
idik f • 

O zaman makarnaya töbe et 
ti~imiz için ltalyan iktisadiyatının 

ne dereceye kadar sarsıldığını bil 
mem amma, ltalyaya Tarabulus 
garbi verdikten sonra bu yemin 
!erinden peşiman olanları doyur 
mak için ltalyadan memleketimize 
vapurlar dolusu makarna geldiğini 
çok iyi biliyorum J 

•*• 
Osmanlı saltanat idaresinin 

milli ikti•at mefhumu hakkındaki 

zavallı telekkisini ifade için yuka 
rıda anlattığım şekildeki gülünç 

misalleri çoğaltmak mümkündür • 
Ve bu misaller, kapanan birdevrin 

iç sızısı veren bedbaht hüviyetini 
dı:ha iyi anlatma~a yarardı. Lakin 
günlük bir gazete sütunları, bu fa 

cıayı bütün dekorları ile ihaleye 
yetmez . Geçelim •. Ve bu güne 
bakalıın : 

gelirmemek, ijalıısları hastalan- verecek mahiyettedir Ataturk! Senin göoOllU asker öfkemizle Avusturyadan gelen fes d Dış ticaret plancomuz, her yıl 
i ı_rmamak ödevi sıhhi) eciliğiıı I -'"'=Yazan: Doktor Rükneddin F. Olcaytug !erin klldırılarındır. ÇllnkU ·sen leri yırtarken diğer tarafta işsiz biraz dahn fazfa aktif kapanıyor. 
ildir . Pek ~ok hallerde hnsta- . . . TOrk kadınının yıtrt tıcısısın Bizbu tikten bunalan Avusturya fes fab-

lanmamak hastalanıp tedavi olu Büyuk tıp kongresı ka- yeti kurmak hummasiyle çır· gOo dllnyayll gddi~lmize lnıtndık rikaları yeni baştan harıl harıl Memlekette şuurlu, anlayışlı bir 
nabiJmekteıı dnhı\ . kol~y~ır · I pnrıdı. Dürt. y.UzU aşkın cüı:n· pınarı haşşehre yurdun dört bu Sesimiz hUr, başımız dik, gözle bize fes haLirlamnğa koyuldul •. ı mili iktisat politikası var. Hergün 
Cuınhuriyetleıı ev\'elkı hukumet 1 huriyet hekımı ona yurdun dört ca~ından telgraflar yağıyordu. rlmlz senin ışıkluıına dön ilk, Nu Ve nihayet Avusturya ile siyasi yeni bir zafer kazanan politika : 
ler bir derectye kııdar tedavici· bucağından gelerek başşdıi 1 de ~ Sıtmadan kırılıyoruz. rundan hız tılarnk gayemize ~ UrU ihtilafımızı hallettiğimiz için kısa Bir taraftan yurdun, harcı alem 
ıı - Frengi vilcudumuzu de 0 z b. k · ·d dd · ~e çalışmışlarsa da sıhhiyeci- ilmi emeklel'iııi karsılaştırdılar Y ru · ömürlü bıı boykotajdan sonra ır ço • ıptı ai ma esıni, yurtdaş 
likıe k d ı ı ş 1 • lik deşik etti, Sııçlaıı ağaran. eıi hağlnnan Triyesteden kalkan vapurlar lst.ın ıhtiJacına yetecek şekilde mamul 
1 pe 0 meı;gu 0 mamı - İlim dünyasınııı lcynini meş· _ Traltonı gözler·ımzı o- ı -'''I dön l•""nl"'r sesi kısı!·• 
ardır Buııunla beraber o de· .. . . ar 1.:.lı f'ffi ·' ~ " • • ' bula, lzmire, Beruta ınilyonlarca hale getirmek suretiyle milli serve 

\'İri . . .1 1 d gul eden mt:'vzular uıı:srırıdekı yuvor nlur kültUre s.ı~ır köı:' olanlar bu f • d"I V timizin harice akmasına mani olur 
erın tednı-1(•1 ığı de )'O un a ~ · gOn yeniden dtınyaya geldiler yeni es getıı ı er . c biz böyle-

~e ilmin emreLLiği şekildtı değil- Luluşlarını ve araşt ı·mıılarını: - Veremden eriy?ruz, Cumhuriyetle bll>üyen genç ka ce aptalcasına milyonlarca altunu ken, diğer taraftan, yurt mustahsi 
di . Şuraya , buraya memleket anlattılar Bu kongre yurdun 1 Ve sayısız dertleran doğur dınlığlle el ele vecdiler. AtatUrk muzu Avusturyaya kaptırarak yeni lat nı, hariçten gelecek emsalı kar 
tabibi v*'ya belediye hekimi di ilmi hayatı bakımmdıın husust duğu zaruretlerin elinde kalan sen inkıH\plttrın lıabıısısm. Ağlı baştan "milli serpuşumuz" fese ka- şısında ayakta tutabilmek maksa· 
Je gönderilen hekimler ellerin· bir ehemmiyet ve kıymet taşı· yurtdaşlar hasta dUşeklerinde yan TOrk kadınını gllld!hen ilk vuştuğumuza sevindik 1 . diyle gümrük kapılarına hakim ve 
de vazifelerini göslerir kanun, yor. ÇUnkU bUyUk inkıl~bın 

1 
kivr anıyorlardı. . eseıio yaratıcısısın. •*• himayeci bir sistemin mürevvici 

•e nizam bulunmadığı gibi lıat-' 15 inci d5rıilm yılı gibi uğur j . Saz bacak_lar,. sor'lrmı_ş kır Nezihe Siren ltalya, 1911 de Tarabulusgarp bulunuyor. Artık yıllar varki,mem 
tQ kendilerini geı;indirerek ma-1 ıu bir zamana rastlumıştır. Bu 

1 
ıı saman ~·en~ı Y~.ızler, . şış k~ Ieketimize Romanya, Avvsturalya, 

aeıarı mueınmeo olmadıilmdan vesile ile cumhuriyet sağlık teş mılar, çehmHız govd_el_eı yurt Şef kendi ve~iz ifadesiyle; nıi müessesPlcr ve l e manlıır Arjantin ve Kanadadan bukday 
Jaluız yaşama kaygısma düşer- kilfıti inkıUlbııı feyizli sUrati·ı~aş!n vasfı mUmcy~ızı oım.ak ''Sağlam ve güı·bitz nesil Tül'k köyüne uukun suğlık ted 

1
veyn un gelmiyor. İsviçre veya 

ler, bunun için de nerede para ne ve temposuııa mutlak ve ıddıasına kolkmışlaı dı. Manısa TUrkiye'nin mayasrdır'' buyur hirJeri tahaklrn · ph\n ınıı gir- Felemank peynirleri bir kaç züp-

t;ıkarabileceklerini akılları ke- müspet eserlerle iştirak e_ttiğ_i ı' lı, Aydınlı, Bursalı: Adanael-ı muşlardı. mişli r. penin sonfrasından maada hiç bir 
Cellat sıtmanı 1 kahır penç ıs yıl hummalı bı· r gay. iokilibi yaratan ve yürü·) eve giremiyor . Şeker fabrikaları 

serse oralara giderek vatanın ni VA payına dü,en vazı fey ı r . 
h· 1 u u 1 k · · "' sı"nde ü ü u u 1· c·ırı"ni sergı retle çalışan vck"let ve onun ten Büyük Şef, 19 7 ikiociteş- mızın istihsalatı şimdilik bize kAfi Uyük bir kısmını boş, oru ar- pUr zs z ve e esı;,, yerıno ~e, z m n n . l-l 

d&ki Yurtdaşlnrı hastalıkla yal- tirdil/İni rakamlarla ve eser· de, pamuğunu meyvas.mı tarla kıymetli idarecileri aşılmaz en irin nutkun~·aı bul ~üs~~l çalşı ,~ir .• Dokumab~ab!kikabl.arıkmız, yıllık 
" 1 1 b k k t t k gelleri aşarak, çetrefil güçlük mayı şu soz er e o~mu~ . ona ıhtıyacım~zın uyu . ır. ı.smını. ön 

tıı:ı: bırakmak mecburıyetini du- ıerle ilan etmek fırsatım bula ara ıra ara ve 1 reş,ere 
1 

. kö d .. ,.
0 1 

. . 'b olan ıtimat ve emnıyetını şu lcmektedır. Kabotaı elımızdedır. 
hrlardı • Bundan başka c Tür· bılrce'dir. ku~übelerine kacışıyormahsuJU erın t{ u~ m ~·ını İli il' ve veciz sözlerle tebarüz ettirerek Yeni vapurlarımızla onu heran tak 
kiyeye mahsus• ecnebi mektep· DUnya hekimliği arasında nU toplıyacak deı·manını bile m~tııne : çozerew •asır :rın ya iltifatlarını csirgcm?.miştir. viye ediyoruz . Demir yollarımız 
lerden çıkan, bilgisi sRdece türk husus .. ı ;e şerefli bir mevkii kend:lerıııde ~uyamıyorlardı. ra 81 rını·ıı atpakmagAdvel t~ su '·Kendine inkilabın ve in kervan ve kağnıya iş bırakmıya 
ı;e bit ö - kl y ba el 1 ret e mı e e arşı ev e ın a _ k k'I" d h mez g runme en ve zım- 1 tUrk tababetinin cUmhu· .u şş lir . . w l kilipçılığın cesitli ve hayalı va en şe ·ı •ıe yur un er tarafını 
ha Bak al uzatmaktan ibaret t.ıu- 0

. an .· . . . te· Bızzat Anknra azgrn bır sırlı k günahını ~deme~e ça !şt! zifeler ve 0 i\ürk vatandaşı- çelik örgüsü içine almak için dur 
lunan tatlı su mahlükları her rıyet devı ındekı ınkışaf ve malarya salgınının içinde kıv Bu&Uıı aldıgı netıce gözle -1 • s w 1 ğı her za madan daha uzaklara uıanıyor • 
rıe Pahasına olursa olsun mı·ııe- kamlllU gögUslere gurur vere· ·d ·? rin önUndedır nın sag ıgı ve ag 

1 
' d ı 

ı·anmı~or ın_u ı ı. . ({ lk : 1 w I· ak man üz~riode dikkEıtle uru a Şimdi burada birer birer işa 
tin hayalını ve hayalları kadar cek mahiyettedir. Bızzat mkılftbı ıdare eden a sag ıgma u .lşoc w cak milli meselP.mizdir. Sağlık ret etmeğe imkan olmıyan öyle 
lrıemauarını somururlardı . Oza İnsanlık ve tababet ale- lcr bile Ankara'da birer birer ana yollar yurdun dört bucagı ve Sosyat Yardım vekaleti hu eserlerimiz yükselmiştir ki, bu rea 
lrıanki ha ... taneleriıı halleri de minin ehedi meşale ve sUsled sıtmaya yakalandılar. Elçiler na el'işrniştir, ... mevzu üzerindeki sistemli ç liteyi dünkü Osmanlı devrinin bed 
birer .. ılrek sızısı idi . ·Parasız· olHn İbni Sınalari, Raztleri ye· yalnız işleri olduğu zaman An Yurdun dört buçagındH lı•maları, yühsek Kamut"y'ı L h f k. ı 
1 ı r, d NU e menı Y oa t a ır ve zava lı varlığı ile 
ık, alQkasızlık yüzünden terak· tiştiren koca tUrk bir vakitler karaya ~eliyor ve hemen ilk açtı5 ı mo ern . mune v . memnun edecek mahiyette in mukayeseye bile imkan yoktur . 
ki , . b - ... b d r· k. . . , • . r le ket hastanelerı, sıhat dıspan kı' af <:tmektedir Aynı vekalet . _ 

e tekılmül edemıyen umu oldugu gi ı gene Unya ı ır fırsatta (st.rnlrnıa kaçışıyoıla serleri ssirhk islasvonları ve kf d. d·w• . •• ·~ Bu memleketın ve bu Turk 
easeeeı d t lk .. bildi~i .d 1 d 1 t ... b.l .. 1 h , o J en ıne ver ıgımız goçmen ı't ·ıı . . b~t·· t "h b .. er en ıa 111 gore .,. · I ~?l't or aı·!n~ a! ırı a ~cag ı_ • dı Hu temiz ve guıe şe re ı·em frengi sıtmP. trahom ve .. d 1 k . mı etının u un arı oyunca uza 
1 ard1 ·r k ı d kı - ı ı kt k ) · · · • • • , • lerını e Sosy• ve P o .. ıomı' h . m ve sı a auca ora ar a gı meşa es:nı e ıne geçırece ır (I'ropikal mınla a ısmını ve Ankılostom mücadeleleri ile 15 . 'k l k b yan efsanevi kahramanlıkı kadar 
ekıınteriıı caatısi meziyet ~e fe- •*• V ıı bu hUk , · pohtı am·ıa uygun ° ara a- - - d • k h·ı· ti · · d v riyol'lardı. e o zam n. yılda cümhul'iyet sağlık teşk ı- . .. . .. ustun me enı a ı ıye erını şuur 

. ~k!lrlıklarma bağlı idi . Fen İmparatcrluğuu küçülüş ve mil vermekte h'1klı idıler. h\tı mUsbet bilgi ışığı altında ş~rı' ıle. gorweklt ~'.r .. Vekal~ suz ve kötü idarelerin yarattıtı 
ıı;ın, kemal iç!n, sağlık için yük çöküş çağlermda; siyasi varlı- AtatUrk'ün inkılılp w~ren- Atatilrk'Un melodiyle çalışma· ti~ ~a~l~m ve gurbuz uesıl kalın küt tabakas~ndan .kurtarıp 
~~101ed11 di.le.kle_rin ve_ f_eryat.ıa_rı.n gwımız gibi bilgi yıldızımız da . l . d 1 , hir delili ha . . . Turkıye um mayasıdır.. prı"n· onu mu .. ır medenı beşerıyete bir 
IJ sıp el" il 0 SU Bl 1 ze 0 w· nrn şereflı zııfel'IOI kazanmış 'b' ) k · · 1 k l J k 
. e bırı bıle vazıfelılere ıeıLLı- Ut adiyen kararıp sönüyor yııt saz hacnldarı m~zar diregı 1 b.1. sı ıy e pe ıyı o ara ça ışma < örnek o arak katma mazhariyeti 
rııem . m em ' . sayı a ı ır. t ld - t kd' d w b [A -k] - - -n kurd b -eıdı . B , d.d - dünya çapın rleiFil atletik bit· kudret şış Önilmilzdeki on yılında 1 a o ugunu ırc eger u tatu ur~uzu .... ugu u gun 

Cumhuriyet lıükümeli ilk te du. n v.l 
1 e 0 • b I de . . lurıım ,, kü Cumhurıyet reıımı ıle tahakkuk 

lekknı eUiQi andan itibaren sağ,da hil' muvaffakıyet göstere· i arınlııı•ı govşek hır a on • ph\n ve kadrosunu çızmış çe [ t At r· k'·· . d' . b etmiştir Bu hakikati her Türk 
lık ielerine lGyık olduğu değer bilmek şöyle dursun - kendi ğil gergin uir udaJe, sönük fer ı yurda mOjdelemiştir. KUçilk l .. ş e. da u~ .. un çız ıgı 11 mukadd~s bir innn halinde vicda 
•e önemi tererek devlet organiz dertlerimizin tedavisini ve der siz gözleri tevekkül değil ateş 1 bUyUk merkezlerde 17.ooo yn · ~o uzerı~. 8 yuk~yeln ~ed yur· nında saklamalı ve istikba'e bu 
fllaaı . b. t 1 ı 1. ve ·ıınan, ç~limsiz gövdeleri 1 tak, 150 muhtelif hastane bir ~n en ucra oşe erın e en ·ınan'a koşmalıdır . &ia ar.asmda g~nıe. ır yer a ı manını bile yabancıların e ıne 1 h t ti d 

elınıe, medemyetın bulup çı-, . 1 ... l l'kl r k 'deal k yeni dıspant-ler ve bun arı agar aya şar arı arasın a 
k:-ırdı4ı her R~ğlık \'tı ıtnsıı~ı te terkf'tmiştik. aa d~egkı t ·r~ 1 ~ş ırme l 1 ~~tiştirmek üzere icabeden il· 

1 

- Sonu sekizit.cıdo -
9\reıini birer birer tatbik aaba·, Lozao'ı l,(azanıp cilmhuri· ve ıre ı ı var ı, 
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__ Cumhuriyet ~~lediyesi __ 
On beş yllda, asırların ıhmal ve perişan, işgallerin harab 

ve berbat ettiği yurdu baştanbaşa imar ve ihya etti 
Vatanın her köşesinde fenni mezbahalar, su tesisleri; parklar, bahçele!, ·sıhhatfabideleri 

yarattı. dünkü viranelikler, yangın yerleri bugün tanınmaz bir hale ~geldi 

1 
M enin Wezbahası 

Cumhuriyetin en ileri ve K81dırım 578Km 1480Km 5657 Km 
çok faydah eserlerinden bi-
ride Belediyeciliktir. 

-Belediye teşkilatı 1271 de 
ihdas edilen şehir eminliği ile 
başlarsade ilk yapılan bu teş
kilit hiç bir kiymet ifade ede· 
memiş ve varlığı ile yokluğu 
müsavi bir şekiJde devam ed· 
üp gitmiştir · 

Yeni rejim beldti hemşe· 
rilcrinio mabılli mahiyeti ha· 
iz müşterek ve medeni ihfr 
yaçlarını tanzim lle r.-ınkellef oııın l 
bu mUesseseyi yeniden ve asrın 

icaplarına uygun şekilde kur· 
mayı lstibdJf ederek !>30 yılında 

modern telakki ve esasları ihtiva 
eden elimizdeki 1580 numrolu 1 

3 

kanunu neşretmiştir. 1 G b 1 d' · · M't t Toroğlu 
!Su kanun vastasiledirki asır· I enç e e ıye reısı 1 a 

1 

tarın ihmal ettiği beldi ve medeni Oobeş yıl içinde vtHlyelimiz dH· 
te'slsler yurdumuzda meydana ge. 'bilinde belediye blltçesile yupı
tlrmlşt1r· Cumhuriyetten evvel ve ' luo işler. 
sonra yapılan işlerin aş~ğıdaki Is· O .... 

"C cı:ı 
tatlstiği buna canlı bir misaldır· ı:ı 

.... cu . 
~ ~ - = - Q) - ... 
C1) Cl Q) I> 

;ı., I> ~o 

o: Q) ·- {/J ... 
::ı ı:ı ::ı Cl 
.cı .c 11:1 a:ı 
8"C e -c 
::;, !:! ::s Cl 
(.) ı:ı 

çme suyu olan 
yerler 20 
Penni su tesisatı 
olan yerler 2 
Elektltlk tesisatı 

u sa 

185 

24 

olan yerler 4 94 

Mazbaba 17 93 
Pazar yerleri 90 407 
Haller 60 
Spor alanı 7 184: 
Park ve bahçeler 29 204: 

. 
.§ 
~ ..... 
·~ 
Cl 
ıo ..... 
1 

o ı:ı:s 
..... "C 

224 

49 

150 
114 
436 

81 
198 
304 
22 

i>. ~ 
::ı Q) 
ı:.ı Cl 
Cl o 
::l 8 
Cl o o c 

Atatork anılı 
Kanallizasyon 
yol 
bHl binası 

9 Km. 

iskele 1 
ban 
dükkan 
dHire biDRbı 
kadastro haraıısı 
dispanser binası 
mezıuıık 

mezbaha 
gözbımc bi~ıısı 
lttöiye teşkılıl tı 

11 
2 

2 
2 
l 

Cumhuriyet meydaoı 
Elektrik te'sisatı 
Pıtrk ve bahçe l 
Kereste mağıtzııst 
Hayvan pazarı 
Sesli sınama 
Canavar dUdOğll ve kule 
Umum' bııla 3 
Su tc'sisıtlı 1 

Asrı mezarlık 
Asfıılt 17 Km· 
Şose 251 Km. 
KOprU ve menfez 

Kahve ve ğazioo 2 
79.,Km, 159Km · Km· kaldırım 8 Km. 

1100 1213Km· Anbar 
Dıtbağbantt 

adet 393 1181 1477 okuma odası 

Mersin itfaiye teşkilAtından bir grup 

-
""" 

1 
36 Km. 
46 Km. 
1 adet 
1 
1 

20 
4 

23 
1 
2 
3 
1 
1 

2 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
5 
2 
3 

20 
ı 
1 
2 

3 Beton köprO 
Aş evl 

Ilııngar 

Şehir plunı 

~l hir imör pilıını 

Çeltık r11brikası 

Çamaşırhane 

Narınceyc 

Çeşme 

Furun 

1 
1 
1 
1 
l 
) 

2 
2 
1 

rında yüzde 40 J da Vayak siste 
mi fi litrede süıüldükten 

havalandıktan sonra mikrop 

Jarı klur gaziyle imha edilerek 
şehre tevzi edilmek üzere bekle 

me ha\·uzlarına Se\•kodılir, Tesi 
r sat e~hrin 40 bin nüfuslu olaca 
ğına ve her ııürusuıı günde 75 
litre su sarfedece~ine göre he 

• sap edilmiş ve )'apı lmışıır , Yurdun her köşesinde oldu 
ğu gibi Mersinimizde da Beledi - Etrafı. d~v~rla çe.vrilmiş 
yemiz uü} ük işler yapmış ve 1300 dekar geuışlığıııde bır kab-ı 
şehriıı imarı u~runda hiç bir 1ristan yupılrııışııı·, Kabristanın 
maddi fedakarlıktan çekinilme 1 meahaliııde ınemuı· ve doktor 

-.-

Mersinin yeni mezarlığı 

rniştir . Belediyemizin on beşyıl 1 c.da.~a:ı, bekleme sal~nu, otopsi 
içinde başardııtı işler pek bü- ı ve olu yıkama yorlerı vardır. Bu 
yük ve nhemmiyetlidır . Bunlar raııın Ru tesleutı du ynpılmıştır 

dan en boşta gelenler 619,506: Hu yıl 2000 kusiır : ğuç dihtiril
lira sarfiylA yapılan kanalizas- rn.işlir . J{~brislırn nHızarlıkla~ 

on W5 864 lira sarfiyle yapı- nızamııamesıne uygundur ıımıcı 
ı:n lçme' su, 2 ı,331 lira sarfile 1 tfşri~ ayıııda ölü ddnir e başla 
asri mezarlık, 110,000 lira sar· 1 naca lir · 
fiylo yapılan hal binası, parlr, 1 - Şehrin müuasip yerine 
plAj, cadde, iskele , şehir imar 1 halkın bau) o ihtiyacını karşıla 
planı, dispanser, eczane, süt ço y acak durumda bir plaj yaptı 
cuğu bakımevi, aşevi, gaz depo rılmışlır . Piiijın arkasındaki 
!arı, temizlik işleri va nıodera tarlalarrn istimlak muamelesi 
itfaiye teşkilatı, şehri ağaçlama kalileştikçe ağaçlanaı-ak burası 
fidanlık, bolvarlar ve saire gelir koro haliuu gutirilecektir • 

Yapılan ve yeknazarda gözeı _ Belediye bahçesi rıhtım 
çarpmayaıı bu muazzam işler 

yan yana getirilince on beş ııl bü[e ve salıııe yapılmak suretile 
içinde ne büyük çalışma devri taıızim edilmiştir . nu yıl bir de 

Mersinde modern f binalarla süslenmiş bir cadde 

Biri L etoıı d•ğcri de mir tnciır , 

olm,1k Ü7.ı ı o iki iskı·le inşa edil - btin:l:ik ynpılıırıık 4 kilo· 
mi~ olııp dıı:t<>r i~lwlE INdo eırnı:.lı metre tııluncla yr nic1ı•n 1 ollar ııç· 
suıell~ tıııııir l'<1ilnıi~tir . ılınıştır-

- Ibrnc:at eşyasıııııı mulıa -14 kilorıwlro lıılıınc1.t mOb· 
fanısıııa mıılı;;;mı olmak üzere telif cin;; , ol ve 2G kilometro 
bir haııgar ) ı ı..ıılınıştır , 

- 150 ıııuıro tulüııdo rıhtım 

ııış·ı t'uilııııştir , 
- Dispanser \ 'e çocuk lıa 

kıme\"i tesis eclilınişıir , 
- Beledl)'0 gaz depoları ıh 

tiyaca kiifi lıir hale getirilmiştir 

- Belodiye binası esaslı ıa 1 

mir görmüştür , iB 

Uzı. n' uğıı ıırta 
edilnıi~llr. 

- :;;ı hir 
ve pılanda 

ya}a kaldırım inşa 

ı1ııhilindN;i )'Ollıırıt 

yı şil ı;atııı ohırııkgö· 

Belediye n:ıhçP~İ Aıılİl'CSİ 

rlllen VPrlt•re !iOOO kiisllr llğa~~ di 
kilnıiştir. 

-Şf!hlr duhiliııde ve civarın· 

dıı bulunan bııttıklıklıır kurutul
muşlıır· 

- Belediye işlerinin intizamlı 

görUlebi!mesi için ihtiyaca uyğııD 
bir kadro yııpılıoı':i ve işlArin ma· 

1 
Tarsus belediye reisi M. Uygur ~iyetine gör~de bu kadro teşki· 

1 - Selıze ve e tl erirı satılma latladırılmışlır 

Mersin Sebze Hali 
geçirildiAi ve belediyemizin na- kışlık ve yazlık gazino yapılma 
sıı Çalıştığı görülür ki bunları sına başlanmış ve inşaatta ikmal 
takdir etmemek elden gelmez. edilmek üzere bulunmaktadır. 

· • • • 1 - Atatürk parkınrn plan 
On beş yılda belediyemizin ı mucibince inşa ve tanzimine baş 

neler yaptığını selA.hiyettar olan laıımıştır 

sına mnlısus lıir lıal biuası vü -Şdıirde vukuu muhtemel 
cuda g~lirılmiştir Balık, et, ve yaağııılnn söndürıne~e yeter .ma
selıze hal haricinde sutlırılmamak ıyc Lt>şkıltltı kurulmuştur dedııer . 

belediye reisi B. Mi tat Toroğluo _ ;\bide işi, kararnamesine 
dan dinlemek istedik ve kendi- tevfikan güzel sanatl..ır akademi 
sini makamında ziyaret ederek . l f d - b k kon 

sı ara ın an muı;a a aya 
yapılan işleri sorduk. Aldığımız J 

al .'\m 1 muştur. Neticeyi beklemekteyiz m u a ı yazıyoruz : Mersin içme su havuzundan bir görünüş 

- Yapı yollar kanununa• 
uygun olarak şehrin halihazır 

haritasını ve buna istinaden 
şehrin müstakbel pH\nı yaptırıl· 
mıştır • 

- Şehrin umumi ldğım şe 
bekesi yapılmıştır • $ebeke 27 
kilometre uzunluğundadır ve 11 
senedenberi arızasız olarak işle 

mektedir • 
- Şehrin içme su tesisatı 

ikmal edilmiştir , Şebeke 3~ ki· 
lometre uzunluğundadır, Su ·Mer 
sin çayından alınarak bulanıklı 

tın ıüzde altmıea tersip havuzla 
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cumhuriyet ve deniz ticareti 
On beş yıl evvel denizlerimize bayraklarımız hakim değildi. Vatan 

• 
limanlarındaki vapurlarda yabancı bayraklar dalgalanırdı 

Deı1iz ticareti ga.yri 'l,iirl{leri11 oiiı1de idi. ~filli kabotaj l1akl{1mızı bile yabancılara }{aptır· 
nııştıl{. Ot1ml111riyot bizi deı1iz Asaretiııden de kurtardı. Denizciliğimiz inl{işaf etti. 

Her gün biraz daha artıyor ve ilerliyor. 
Yıırdıınııızıın çcvı·csiııi her r- ~ lunınalar1 

tarafıııdan deııizlcı· kapladığı Y<.: .. j 3-- Kııl'Om gibi lıaııı ına 
Reni~ salıilleıe malik rıldıığıı- den ceYlıerleri ~ihracatmm e-

1 

rn111. lıaldesalı.ıııal idare. i deniz lıcmmiyetli ınikdarda artması 
ticaretine Jıiç elıemmiyet ver- ... 1 4-~ ~iııwııdıifor iıış:ıatının 
rnerniş. bir tarafları vatan mü devamı ve hinteıfaııt da iıııar 
dafaasını teıııin e lecck. donau- faaliyetinin tezayiidü lıasebile 
rnayı Haliçte bağlı olarak çfı-

1 

maden ki"ıınürü ile beraheı· 
rüdiiı'ken cJjcrer tarafıan sahil- muhtelif in~tat malzemeleri 
leriıniz aras~ncla ki milli ka pu itlıalfıtmııı bü yi"ı k lıi ı· yeklın 

1 

cumhuriyet 
Yalnız insanların değil hayvanlGrımı

zın da sıhhatini koruyan kıymetli 
müesseseler meydana getirdi 

~Ier6in Tahaffazhane laboratuvarı 

taj lıakkımızı bile tem;ııııile tutması 1 
Yabanı.:ılara kaptırmıştı. İdarei 1 5-- zirai i~tilısallcrimiziıt IS'.'.ıı;..,ı..r;J<.._ 
rnahsıısa adını mşıp.ıı oııun tez:wCıılü ve bazı ıııcııılıJketlcrle 
Ve kölıııı! bir teşekkiiliiıı ,~ukaz. 1 antaŞma ıır.liccsinde ilıı·acatı-
\re lıııı·da obrak foslıedilccck 1 ınızm yi'ıksclıncsi 
hı'r · k. l ··ı- 1 6 · · \1 l · 1 vazıyette ı vapm an ,o um· -- ıııcnmııı 1 ~ı l'lllZL c 
~~İği dt!ııilecck bir lı:ıldc ecııe j Mersin İske'e:-i ıden bir görüııiiş doğrudan duğrnya ı\vnıpa li-
bılerirı i tilıza mtl'.al'lan önüııdc . . . . . maıılarilc ıııüııaselıette Lııluııa 
st-ırı-kl · 1 t 1 ~61' şıı·kctlen lesis e iildi. ı\'CSI Iktısat wk:llctrniıı müsaa 1 

ı · eıııı t 111·111· va aıı çocu {- · · . ı · . k - t" · t J"k ları k -
1 

' d 1 1 taıılml \'P. l!.ııııdeıı sonra dt'!'J\'lc 400,0üü liraya ('ıkarıl- ~1 .cııgı·a 1 vazıye e ma !
1
•• ve' 

ııa ·:uı ag atm ı. 'f · ı· 1 • ı· ııııst.ıı· .. ~·ı·ı·kctı·ıı 1",• .... <:k.·kı··,"ı,··ıııtl•iJl a_ynı .. zaıııaııda_ ıııali_ ve.ı ~tısa.-
G .. 1 1 

.
11 

. . d k. ı... sıra ~l ersııı ıınaıııııa !!t! ınış ı. :ı ·~ ,,,,:. ... 
ruze sa ıı erıınız e ·ı uıı- z.. .. (' k fı · 1. dı ıııuc-:sesf•lerı ve lH"ll'ı t •-:kı 

\ ,
1
-
1
k k .... k 

1
. 

1 
,11nınıl ~ıı ·ııı·ııvarnıı eyız ı hıı !!fiıııJ kadar <Tcı·.cıı seııclcı·- · · · · ' ' :. -

. ve ·11c11 • ımaıı arıırıızııı - · · ·. ., t°' ~ • ı ı · ı r, .... 1. . . .. . 
1 1 

hagmıda eıı kı,·ıneılı lıır tıı;a- de liııı:ın fa:ıliyeliııin ne dere-, ütı ıf_uz o ıııası . 
•ld. ıvetıııı t~ıııııı cc cıı vasta aı· · . . · k 
k, : ret kapısı oları ~lersıııılı• lımaıı ce ıııeıııııııııiyete ş:ıyaıı hir iıı- B11 clıeıııııııyı•te şır ·ı:t 
anıılen 'l'i'ırk•• v·ıdırüı uııs11r- 1 · · · • .J ı ı " .< " · ıızıııellı·ı·ı vadır•1 1 '1~t\'rı ıne~- ki ... af 'UYl'i rrıısterdi·-,.i a a<•ı\'a fwr scıw dalıa ilı•rı auını ara 

ların dleriııdı! lıirer seı·vet Yt! ul luı:msi Şa lııstırınc .ellerinde ;11~:.ıl:ı;ıan rakamlarn~ lıet~ğ~tile VL~ yeııi vasıtaladar ıııevcut 
~efatı kaynağı mlıınu nyııar, h11lııııuvor, lıeı· bakııııılaıı ıııilli vazılıan a11l:ışılıyor işi kar~ılamış ve lıir taraftaıı 
~~- türkl~rı~ lııı • ya_h:ıııcıların hiı' :~ckiu kuıııılması iktiza e-
ıı7.:ınellcrnıde :uııclel ık ve uşuk di vcınlıı . 

1 
lık etıncğc hile sıra k~lı~azdı.. 1 · llıı lüz111ıı11 mı-ıdı·ik lııılıı 

Meşrutiyet devn hın bır nail lıükı·11uctiıııiz .'\forsiıı li
llıacara ,.0 lwrcriksizlilder için- maııını da ııluz seııe ıııüddetle 
de çalk:ılauırken milli iktisa- imtiyazlı lıir iıılıis:ıl' ~irkeli 
diyatımızın aııa ıııcsııetlerindeıı teşkil etti. ~Icı·siıı :;-irkelirıdc 

Tüı ldyeden < Cııcbi memlokot mak üıc>re fenni ahırları, koyun 
l..:ı ine c;ıl-:ıı ılı.<' ık \'O ecnebi mem 19e keçiler için altılı nyrı~a tinret 
1 • ııtlordf'ıı Tüı kiyeye sokula hanı>ı-i, çohnn odR.::ı ,lıii•iiı ., t. 

ı•1 h;ıynıııl:ırııı kar.ıntiııı• bekle \'0 aliHı lamamlınım ş Lôlı ıı ıu 
nıı>si ıçiıı ) :ıplırılnn ~ılılıi müos ı var vo büroyu itı'ı"a ı•lmek üze 
'iE:ISeFlrdır. Tıirkı}Prtı>ıı dış ınom re Mersinin bir fen ruvqsıdır. 

Devlet Demiryolları iskelcHi 

Scııı•si 
927 
928 
929 
930 
931 
932 
913 
934 
935 
9 6 
937 
93S 

ekollt!rn ıııulılelıf iBkPle ve hu j Bu fenni müessesenin yapa 
. . 1uılardaıı lı:ıyrnn ihrııcatı yapıl cağı hizmet v11 göreceği iş ~ok 

Mcr~in likelesı ınakladır. Bıı ıhrocat mı•rkezlelmuhimdir. Çünkü Mersin hin 
İtlı:ıl:·ıt ve da tarifesiııi asg:ıri lı:ııldı' in- riııden mı mühımı olıııak üzere terlanından flC'ııehiyP girlıın lrny 
ilır;u:at uil'llıi~tiı·. ~irke1 f'aaliyetı• gt'Ç- \tersin .. ~eı.~uı::_ktı>ılir ki el~ommi 1 \' rnl a rıu a d edı mü ı en b r yekli 

_. . .l 1. · ı· elı goz oııuııde lu aıı Zıraaı ~ .. · 1 k 100777 tl•tı aııd:ın ılı l:ll't!ll ıtııaıı ış- 1 ·:' • • • • ııa uaıı~ o ııın tadır 
145662 

°. . . . \tıkalwtı ecı.ı.ı lıı memleketlere c;ı B da ıı .. ~ ııeııelık ha •tan 
lennde l!llllll\'ı~l ve ıtımnl tees karılacak lı ıyvaıılarırı sıhhi du . un.u .. ,,,~ .. rl d 

18702,;:. .. . · . l . ıhraı•ııt ıstatı;,;tı,.;ı ı;tM. ı>n ~tıçır ı 
u sus elıııı!:' \'t! al:ıkad:ırlar .lıer rumlarıı_ıı nıurııazıım lıır s_ure.t_to 

~ - ğ mı1de >ı ııhı) olıılır ız : 
191223 lül'lCı kıılavlı~ı glirıııi"ışlcrdıl'. ve fenııı olarnk koııtrolu ıçıu 9:14 Ft•ne ır O" l nO 000 baş 
174715 . · .. ~lersıııda hayvnn tııhafruı.haııe>si 

1 lı~sed:.ıl'lan ol;ııı ıı111essese yaplıı maya karar \'ermiş ve 9:36 935 ıwne .. iııd 1liO 000 9:lü ne 
153298 1 lerin ıııcııfaatlı!l'i\'lı! beraber s•ncio üO ı oo lıı ş, H:3i Rı ı.ı ı de 
146323 ti°ıt'l'anıı ın u:ıliiııi.ılc kaı·şılıklı 1 80,000 lı::ış, 938 seııesind' 25000 
265457 telif ve tı•ıniııdı•ıı gı·ı·i dımııa- lıaş knd H tahmin edilmektedir 
291 ~81 yan şirkd sı~rma yı•siııiıı ve ki 936, 9::J7, 938 senelerinde ih 
2"54"3 racatın tenezzülü Mnrsinin hay 0 .ı kudrcliıı in ın üs:ıadosiıı i bile 345013 van mahreci olan Filistinde da 

~tşarak liınaııııı iııkişa l'ı lclıine hili karışıklıklarıo devam etme 
348721 lıer l'cılak;"tl'lığı ikıilıaın -eyle- sidir . 

biri olması l:\zııu gelen deniz lıisseclarlar kfLTnilcn mancYi 
işleriııiıı ve deniz ticaretiniıı 1 ~alııslardı. ~irketin lıisscdal'lan: 
tanziminı• Yakıt htıl ınadaıı sli-ı ~~ersin~ Ta rsııs,. Ad:ıııa . Bl'le
niip gitrni~ i'i'ıkcn ve koca im- dıyı:lerıle, Meı-sııı lııısusı ınu-
Peratodııir~ıı~ eııkazı alımda ı lıascbes!, Meı·siıı Ti~·~.rel ÜL~:ısı 
kat . " ve 1\lalı,·c Vukfıletııl:r . Son 

«9 AYiık>~ . nıiştir . ~nıı Dcııizlıaıık kaııu- Binaenaleyh yukarıda arıe 
Bıı iııkişafııı ba~Iİl'a aııııl ı · l 1· 1 l I 1- . 'l' l d ·ııen rakamlar göı önüuda tu 

l · 
1 1 

nıy e san m , zıııır, ra Mon 
en s .. ·un an ıı· : k limanlan hu hankııı idaresine tulursa Tahaffuzhanede aranti 

ııııştı. . 
j --~ ......... -....~r'!l:~· . __,.,.--- ......... ~ 

C11mlı11l'iyet rejimi kum- :A .. 
larak milletin dnğrndan doğru 
Ya kendi hakimiyetini kendisi 
~ullanınağa lıaşlaclığı andan 
1lihaı·eıı den iz ticaret in in ehem 
~iyeti de diğer milli mesele
ler gibi derhal göz önüne ve 
deniz işleri lle ciddiyetle ele 
alındı , 

Lozan mıralıedesile kaza~ 
rıılan haklar ınevaıııııda mill1 

kapııt.ajdan derhaİ istifade ctıne 
~e başlandı C11ınh111·iyctimiz 
kıırtarıcı ve diriltici elini liman Lim:m Şirketi vesayitinden bir kısmı 
laı'lrnıza koydu. Dcııizhaıık kamum ınııl'ihinı·ı' 1- Memleketimizin her 
rıu İlk iş olamk liınaıılar -~~- ~faliye Vekaletine :\it lıi ~sdcı· ı:_ırafıııı __ ~elik .:ığ~.a.r içine alan 
n nu çıka~·ıld~ bıı kan~n~ ı~tı- Deııizlı:ıııka intikal ntıııi~tiı·. ~ııw•ııılıılı!rlcrııııızın ınikdarı 
adım deııız tıcarct ınuclurlıık- ,. A- ;rttıkı·a vn iıısaatı ilerledikçe 

ler1· ·ı 1 1
.
11

• 1. 1 Sıı kel 927 guslnsıınıııı .. ~ 
1 1 ı ıı as ec ı c ı ııııan ar res- ~ . . 1 mel'siıı lıiıılcrlam ıııııı la mii.-

ıı1r>11 t . 1.1. k 1. · lıith\'ctıııde ıse ıa~laınışlır 1. . l . 1 ~ aıızıın et ı ır en ırnan ış < • • ~ •

1 1 1 
tıJınaı ıyen güııı~ cıııış n mas1 

\'e J • 1 · · · ·ıı· k.l 200 000 lındaıı ı ıal'e u :ııı 2 s · ıızmet erınını ıuı ı leş ·ı ate · · . -- • aııayı prnpTaııııııın 

ba~laıııııaları ve yabancı kese- sernı:ıyesiııiıı tc~ııaııı~ııı lıısse- tallıi~i d~ılayısilu yer yer kııı·u 
lerı dol<luraıı bu servislerin d~ıfarıııılan talısıl cttıklı•n son lan ialwıkalanınızrn hır kısını
~lirklere tahsisi için biiyiik ! ı a görülen li"ıwm nı ilıtiyaçpmı ilıt~y:ıçl:.ımı.ı ıncrsiıı !imam 
lırnanlarımızd~ imtiyazlı inhi-' üzel'İııe 935 scııcsincfo serına-, vasıtasıylc temııı etıııckte bu-

geç.miş ve denizciliğinıizın mo 
dcrn şekilde taıızinıi için ciddi 
çalışmalara başlanmış nldıığım 
dan bu milli müessc:;e Mersin 
liman şirketini de satın alnıa
ğa karar vermişi i ı · . 

:Mersinde milli hareketlere 
ve iktisadi hamlclcrı~ maddi YC 

manevi vesaitiylc gcııiş iilçü
de yarılım etmekten çekinme
miş olaıı Liman şi ı-kcti Cııın
huriyctinıizin e.sel'leri arasmda 
muvaffak bir kul'tım olarak 
takdirle anarız. 

Tahaffuzhane Vet~ riı eri 
llılmi Göıc 

na bekleyecek olan trnyvanların 
muayeıırsi ve hastalıksız olarak 
yollanmasıuııı memlı•ket için ne 
kadar lıü> ük bir ehemmiyeti ol 
du(tu aıılıışılır . Bundan baeka 
Tahaffuzhane ve LAburatuur 
lçel ve civar vilAye\lerden gön 
derilecek maddei muzirrelerin 
teşhisi için çalışmalarına devanı 

senesinde başlanan inşaat elan 
devam etmekle bulunmuştur . 
Bir kaç ay sonra tamamlanacak 
olan müessese 03!.l senesinde nor 
mal olarak çalışmaya başlaya 

caklır . MuesseRC1de tek "e çift edecektir ki B:lğlık noktai naza 
tırnııklı hav,•aııl:ırrı nııılı«nı:ı ol rınrl:rn lıir \'arlıktır · 

Şehrimizd~ki t ccu i bu_. ok m 
den AK.D ENiZ 1icaret 

Limited şirketi 

~ss~~eler-

Türk 

Şehrimizde inşaat malzemesi 1 mühim işler görmüe ve imar fa 
alım salımiylo iştigal "elen ve ce aliyeli ht.r gun biraz daha ar 
~u~i vilAyetlerimi~ i n bu mühim 1 ıan iç Anadolumuzun ihtiyaçla 
ıhııraçlnrıııa c~-:ap veren Akde rını güııü gününe kareıl 

· · 1' - k 1 ·· ..:ı • k ,. ı · u d amıya nıı tıcaret uı · ,ıımtfu şır o ı ça ışmışıır. nu eğerli müea 
15-1938 tarihinde djrüst rnuame se~e sahipleri Anupada ıeıkik 
lelerile tanınmıs türcarhırdan !erde bulunarak inşaat malze 
Mehmet Karnmaııc.:ı, Mehmet nıesinde eıı iyi ve ea1tlamıarını 
Ak, Mustafa Oazioğlu, Ahmet ayırt ederek aldıklarından da· 
Karamnncı, Alımot Büyük Taş ima yurda faydalı olmuştur. 
çı ve Ahmet Ak taraf ıııdtın te· MüesBoso şehrimizde hayır 

işlerinde yarcıımı bir şıar edin· 
sis edilmiştir. mie ve her zamau önde ve Heri 

Aı bir zaman zadıuda çok de bulunmuştur. 
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Tarsus çukurova Dokuma, 
iplik Fabrikası 

umhuriyet Ylllarında tekamül etmiş ve Binlerce 
ailenin Maişetini Temine Medar olmuştur 

Fabrika senede asgari 3 milyon 600 bin metre bez 

evvelce memleketimizden harice giden milyonlarca 
ve 14 milyon kilo iplik çıkarmakta ve bu suretle 

liramızın ana vatanda kalmasını temin etmektedir 

Fabrika Bu Yıl Daha fazla genişletilecek 1:10 bez dezgahı ilave Olunaçaktır 
Cflhlıez olan bu kısmın güııliik 

i
l verimi 20 000 kilo pıınıu~u çı$:!'il 

LE.Hl ayırıp presoleyern~ tıalyala 

f 111 H k ili d il' • 

Bez dairesi 
Bu dııireııııı ,·eı diıl"i günlük 

ruııdııııaıı 10,UOO mE:lro lıPzdir 

Bu ıııühıın yek üu Çukurorn 
fıılıı·ikasıııııı ehemııııyetıııi gö:ı 

ıerıııc•ge kfifıdır . 
Ht-r 'leııe leld'ımül sıılııı:rnıda 

lıii) ük adımlar nıaıı Çukuı ova 
f hı ılrnsıııııı çıkardı~• lıo,.,lıır 

Anup:ıclaıı nıoııılekeıimiz~ gelen 
lıtııızcırltırıııdeıı dahrı üsıüıı<Jür 

rıbrtkl\11111 çıkurmnktn oldu'7!'u 
Qupk~lı ve atlı kaput lwzlt•rı 

;ıçılaıı sergilerde emsalleri ara 
Fabrikayı bilgi ile çeviren sıııdu takdirle karşılaumış buluıı 

ve yükselten müdür m_nkta.dır . Bunl Jrdan_ gayri bu 
B Ş d' r ·ı 1 gun Çukurovntıların gıyd.ğı yaz 

· a 1 e ıyeşı,, lık kumaşları Çukurova fıHnikııs 
1888 yılında kuruları 1 :ırsus · d"k - " b 1 d . _ . ıııııı pıyasnya o tuğu ez er oo 

Qukuıova falırıkası bu guıı nııl·. old ,,
11 

d d 1 1 k'k _ .. . _ u.,, mP.y an a o an ıa ı al 
lı sıınrıyıınıız lıesnlııua lıor Tur 1; (· b "k b k 1 11 

· 
küo göf1süııü kubartacak bir ·~·at 11 

•
8 u _u mbaş,ar e ucuz gı 

. . yım emın atmış u unmaktadır 
.durunrn gırınış, her ~eçen y1l Ku . . 

Fabrika işçilerinden bir gurup bir bayram 
Törenine giderken 

S ı kıs:ı hernba göre fabrika iki Jarı fahrika tarafıııdnıı verilir . 

SPr\'İ~ yaptığı takdirde güııdo Fabrıkatörltıı· Kaysı ri falır 
2400 işçi <;alıetırmııkıa "e ~üwle kasıııdaıı öru<:k alarak fabri~:ıı 
lik almaktadır . civarıııılıı sot111 aldı,ıtı geııiş arn 

Fabrikanın l'atı ouları işçil{I zi üzeriııo iş<:l evleri yaptırmıı 
riud~n memuuıı işçiler pnlroııla ğı:ı başhıırııştır . biraz daha gonişleyeıı varlığıuı ~ve~ muharrıke 

uzun ve ciik bacalariyle memle F abrıkanrn kunei muharrl 
ket ~nııtıyiindo kcııtliııi gösl~r kosi~i 680 be!.giı lik" su turlıini 

Fabrika müessislerinden B. Hasan rından daha cok memnundurlar Az zamnııcln bir :ımela ııııı 

ve lıır do clort yuz beygirlik 
olmakla beraber falırika sahip riç olmnk üzere gere to gündüz Fabrika, işçileriıı sılıhatlerile, lrnllesi vücudn gelecek ve binle' 
teri Zonguldak kömür üuü ter mütemadi faali .. ·et lııılind< dir. do yakıııdan ıılükndnrdH· · Hel' co nu·ru~ ı t k kt nıietir . 

Il+ p bili}·truz : Cumlıuriyot 
ten ovvol Çukurovanın pamuk 
mahsulünü dış memlektl pazar 
ıarına göucturmek için ~~m;ırla 

yan te pereso eden tek fabrıka 
olduğu gibi o : duvirde bez ya 
pan ilk fabrika idi . Cumhuri 
yelin ilfını üzerine her işte baş 

Juyıın ıekfımül vo terakki ham 
luleriıH' l.ıigane kalamıyrııı Çu 
kurorn fohrib:as• da 932 yılında 

.Yelli lıir hamle yaparak ağır sa 
ıınyi yürüyüşüne modern teçhi 
zntlarln katılmış \·e şa·lısi lPşeb 

lıüa vo şahsi sermaye ile Cum 
lıuriyet 'l'ürkiyesinin ilk doku 
ma fabrikası olmuştur . 

rnotör teşkil etmektedir . ı ıs ra ıa n avuşıu·ıı ır. 

cih etmektedir • Bu güıı falırikn her sekiz hafta işçiler sıhhi muayeneye 
Motörler gazla mütalıarrik Makineler resmi tntiller ha Fnalte 1200 işçi çalışmmaktadır 1 tfılıi tutulur çe hnstıılurııı ilaç 1 yeni tesisat 

- l 

Çocuk büyür adam olur 

kumbarası da kasa olur 

Hastane 

Bu gün şu sütuıılarda fnlıri 

kanın iş vaziyeti ve istihsal ka 
bıliyeti lıakkıuda kısa lıir malU 

Fabrikanın kıymetli idare 
cilerinden almanyada tah 
silini ikmal eden müessis 
merhum Kara Mehmetoğlu 

Mehmet kara Mehmet 

mat veriyoruz . 
Bu gün Çırçır, iplik ve .Bez 

İş kumbarası 
Eğer kumbaranız yoksa 
~izde 30 ik i11ci lesrin Hrsıulusal • 
a r· t ı r m a g li ıı ü l> i ı· k u m b a re~ a 1 a 

ra k para biri~ l i rmflğtı lrn şla )' ı rnz 
Gri f'•'f k ~w ne h 11 la ri itte k licii k 

• 
lıir sermayP. sahibi olmuş olur 
~llHllZ. 

iki lira vererek ~ir ~um~ara ah· 
mz ve her gün 5 kuruş atmız. 

1 
olmak üzere üç kısım üzerinde 
Qalışmakıa ve ilaveten şifleme 

2 kısmrnda da yılda .(62.600 kilo 
pamuk kozası temizlemektedir. 

Şu balın 
ranuye 
Nisan birinci giirıü ceruan 5000 

ikramiye 
lirahk 

İplik dairesi 
Her türlü vater büklümlü 

boyalı ve kasarlı olmak üzere 

3 Haziranın birinci güııw 2000 lirahk ik-
ramiye 

-- T~ıumuzun birinci günü 2000 liralık ltık 
de 4000 kilo iplik Qıkarmaktadır ikramiytı: 

5 - F.\'lulun birinci giirıii 

ikramiye 
2000 lira IJ k 

6 - 1 inci tesrirı hiriııei gııııu cemarı 5000 . ' 

1 -
lir:.ılık 207 ikranıi~··~ 

1 irıci ~auon hirirıci g11ııtı 20.>o lir~dık 

hir ikramhe 
" 

ve 1 numaradan 36 numaraya 
4 kadar dört tip üzerinde ve gün 

1 Çırçır dairesi 
:Eu modern makiuelt-rle uıü Kumbara iş Bankasının, iş bankası da Cumhuriyetin eseridir. 

ful ı·ıkıı hu sene hfly rrısiıı1 

fahri kası ilH rııliş 1 erekeıı t-e leli 
1 ödenmek üzern nwmleket lıı =' 
i tmesine ila,clıı bir ofivi)cı·ı 
1 yaptırmayı da laahhiit atnı'1 
tir yapılacuk pavı)'On asrın tıil 

tun tekamiililtıoı havi oıar.a !( 

ve tarsusun büyük bir ihti)<l 
cın3 cıwap'.\'Cl'Occldir 

Bez dezgahı 

haber aldı~ınııza göre nıc111 
le ketirı bez ilıtiyacırıın hngoıı 

bir ıız dnhıı aı ttığı ııazorı dilr. 

kale olırınrnk hu sene içiııde 

yeniden ftthrikay:t 130 bı ı 

dezg<.\hı ilavesi karHlaştırıl · 

mış Vt' hunlar avrupodan sip ı 

ri~ e<1ilmiştir. 

1 Türkiyede hekimli 

ğin on beş 

yılına bir bokış 

- Beşinciden Artan -

1 kutsi vazifelerini yapmağa çıı· 
lışan cumhuriyet hekimi bugii 
ne kadar yürüdüğü müshet yol 

da mutlak maoasiyl~ muv< f • 
fak olmuştur, 

Bira o için şüphe ve tered 
düt etmiyelim ki; bundan S tlll 

ra da muvoffak olacaktır. 

Zirıı o muvaffokıyetleıiııİ 
hadiselerin ve şahıslanu şaıı .. 
sanda değil; müsbet ilmin dii~ 
rüst plao zihniyetinin yorul: 

maz bıkmsz ve usanmaz saı:01 

mi bir azmin ve yurtseverliğİll 
ortaklığmda aramıştır. 
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Tarsus B. Rasim Kapitülasyonlar 
ve Cumhııriyet Rejimi 

ve i p 1 i k Fa b r ı k a s) 
Fabrika her seı1e biraz daha tekamüle doğru gidiyor 

Yılda Onbin ·balya pamuk sarfile 250 bin paket iplik 100 
bin top bez_ çıkarıyor 

•sever'in gırdablarından , zasını infaz eder, 98 arza eder 
Lozanın eahikalarına 1 Qkselen 1e aerbest de 'bırakllabilirdl. ifa· 
Türk milleti için Loun muahe ıeaef Türk icra kunetl bana 

desin in bah eettiQi mazb1riyetıekareı ralnız seıirci kılmaktan 
rio ba&ta geleni hiQ eüpeaiz ka· baıka bireer rapamaıdı. 

pitiloıyonların ilgasını ilin et 
miı olma~ıdır. Bir taraflı btr 

3u lsanat, yuvasm~a lher i gün 1500 işçi çahşıyor ve ailesini mesu~,~müreffıh yaşatıyor. 

ahitname olan "Sever. parçHı 

sultan murahhaslarına imza ettiril 
mek suretile kabul ettirilmiı ol 
maaına mukabil •Loıan. muahe 
denemesi TQrk murahhaalırmın 

ciddi ve çelin mOcadelelerinden 
sonra ecnebi murahh&11lara tas 

'l'arsusta M. Rasim Bez ve 
iplik fabrikası ötedenberi dürüst 
9e mükemmeliyeti itibal'iyle mem 
lekot iktisadiyatında eıı hüyük 
rolü oyııuınıştır . 

Fabrika Çukurora pamuğu -

O gün Tarsus bir bayram gü-
1 

nfı trnviuciııi g eçiri')·ordu • Fab- • 
rika bir e:alıalı ilk düdüğünü {l 
iitıüriiıwe gerilmiş sinirleriyle 

üıııilsiz bekl ey en binlerce ieçi-ı 
ıı i ıı göt lol'inde sı:ıdııç ynı.;ları I 

Fabrikanın kıy metli Müdürü B. lbrahim Behlil 

llun daimi ve büyük nlıcısıdır. dö~ülüyor va yüzlerinde ueş'e 

Bıiyük harpte kısmen ordunun çiçekleri açıyordu . 

bez ihtiyacını ıemine çalışan işte ü<; senedir fabrika kıy
bu fabrika 'Cumhuriyetin ilıluın metli idarecisl lbrahim Zekinin 
dan sonra her geçeu yıl biraz yılmak, usanmak bilmeyen gay
dııha ıekAmül atmiş vo iUheler reli sayesinde çalışmakta eskiye 
hpınıs buluııınaktndır · ırnzaraıı yıllık istihsal ehemmi-

Biiyük lınrpte ıı sourn altı yelli yekun tutmaktudır . 

lleııll gıbi uzuu müdd et bacaları Güııdüz gece servisi yapan 
liilıneyince henı e ıı büıüıı Tar- bu fabrikada yevmiye 1500 ieı;i 
8usıuıar vo Çukuıovalılar lıüyük çnlışmakladır . 

ltı!ı duydular . Fahrıka yılda •• ıo - 15 bin 

Çukurovada lıayır sever- balya nrasıııda pamuğu l>ez ve 
liQi ile herkesin sevgi ve iplik yopınuktacJır . Yıllık iplik 
teveccühünü loplamış olan Ada- ialilı ırnlı 250000 ve bez islihs:ılı 
nanın kıymelli falırikalörlerin· da 100000 loplur . 

tik eUirilmi&; hatta bu 7üzdeo 
konferans, ıamau zaman datıl 

ma tehlikelerine bile maruz kal 

mıştır. 

(KapitilAeyon) kelimHi tarih 
de esaret manasında kullanılırdı . 
Büyük hukuk Alimi " Renaet " 
kapililbyonu şu şekilde tavsif 

ediyor : 

Fabrikanın hariçten bir göıünüşü 

"Kapi&ilasyon, fslam illerin 
•de geçici veya devamlı bir 
"surette oturan hirlıtiyan 
"mllletler tebasının .mahallt 
"hükılmeıio hükOm H nılfu 
•zundan öte kalarak kendi 
"elQi ve konsoloıluklırıoa ta 
•abi bulunması manasını 

mış buluuuıaklıtdır . vap vermeye uğraşmışlardır. 

Son günlerde memleketin Fabrika bu sene Çukurova 
• ifade eder • her tarafında beze olan ihtiya- fabrikasiyle müşterek memleket 

cın artması dolayısile fabrika 

idarecileri çalııımalarını ilerlet

mişler ve büyük, küçük taleple

re fark iÖZetmeyerek cetap ce-

hastanesi dahiliııe modern bir Hu demek bir detletln ken 
hastane yapmayı da taahhüt et di milli ırnırlırı i9indeki azlık 

mi& ve haetaneııin plAnları ael-ııarın bükümet iQinde bilkümet 
miştir . Yakında inıaata baıla· kurmalarından baıka blrıer de 

nacaktır · r tildir, ki memleketimiz asırlarca l bu felılkete boyun etmie ve ken 

di öz utanı içinde dahi bir sü 
1 rü haklarrndan mahrum 7aşa 
1 mı&tır. 
1 

1 ilk ıamttolarda ecnebilere 

.~, .. ...,,~"'i{i ! Lir lutuf ve bir atifat kabilin 

1 

den geçirilmlı ve ecnebiler iQiıı 

, bir hak, bizim için ise bir vazife 
! bir mecburlyEıt haliui almııtır. 

iilWI 1 Nitekim, Birint:i Sultan Murat 
tarafından 14 ılncü Lui're teri 
len kapitilaeyon imtiyazı bir 

fermandan ziyade bir mukuele 
mahi7eliue sokulmuıtur. 

Dahilden bir görünüş 
Kapiti1817onlarıu· bazı eaas 

larını eu eekilde hulasa edebili· 

den Salih Bosnalı fabrikayı ki- Fabrika geçen yıldaoberi 
raıayarak fabrikınıın kurom tu- işçileri için kaııuuun icap ettir
tau bacalarını yenidon lültürdü diği lıülün te~kiUltını tamamla-

------------------------------------------------------------~ 1 lerdır 1 HuHlsa; her kolda hummali riz : 

Mersin idman yurdu 
13 yaşına bastı 

Mersin idman Yurdu bu yet tıeençlerinin Qalııdıkları yuva 
kutıu günde 13 yaıına giriyor. nıo kuruluşun.un 13 üncü yılı 
.\tasından aldığı derin b ir iman olması itibariyle lıu gün çifte 
la Cumhuriyetin nurlu varlığın 1 bayram yapıyor . 
da en ön safla koşan bu gençl Mersin idman Yurdu 925 yı 
lerin spor üıerinde yaraUılı lıııda Tüı·kocağı spor kolundan 
'~rlı~ı uzun uzuıı sııymak o le !ayrılan 20 gencin eliyle kur~I 
rtıız geııçliğ~ saygısızlık olur. muş \'e az zurnanda genç bır 

idman yurdu fotbol ve biıikletçileri 

trı O ilhamını Ata'sından al spor teeekkülünün erieemediği 

1
,. 1i o kuvvetini hayatını Cumlıu topluluğu birli~i kazanarak ken 
il

1
h!e dayamı& bütün hıziyJe dini muhitinde tanıtmata muvaf 

il er1ı1or . Bu sayine mukabil fak olmuştur . 
(J~ takdir ne de teşvik istiyor . idman Yurdu ilk teessilaün 
C Unkn : Ben Ata'nm oğluyum , de çalıemasmı yalnız futbola 
ı;a~lllhuriyetin yılmaz genciyim, hasretmie vefalı durumu ancak 
d' 1 ı 1 rı111 dünyada [ tek olacağım bu şubeyi çalı&tırma~a kAfi gel 
'tor . •Türk geııci• mişti . Yılmadan durmadan çalı 

bö lıte : Mersin idman Yurdu ıan Yurdlular bu iÜn bütün eu 
Jle özQ aözil bütün Cumhuri helerini faal bir hale 1retirmi1 

1 Futlıol, atletizm, tenis,bisik bir faaliyetle çalışan bu temiz 
let, güreş, boks, denizcilik gibi 1 gençleri lakdir etmemek elden 

Mabkemelerimiıde hakimleri 
miz müı~akil dellldi. Bir ecnebi 

bütün kollarını Mereiniu temiz gelmez . ile bir TOrkün mabkeme1inde 
ve enerjik gençliQ'ine a9mıo Lu J Bülüo Yurdluların bu er 
ıuomaktadır.. . dem iÜDÜ mutlu olsun . 

ecnebi teroDman tefi konıoloı 

bulunmadıkça data ıörOlemeıdi 
Bir milddet sonra bu tercilmın 

lar karar sıra1ında da bulunma 
ma oaıladılar, ve nihare& mab 
kemede bunlar mevcut olma 
dıkça karar verilemez bir hale 

ieldi. 

Keza, bir eonebl kazara 
mahkılm edilse ilAmıuıo infazı 

1 
iQin konsoloshaoeye teı:ılim edilir 

ı konsolo, Türk bap11nelerioden 

------------ gıtyrl dilediti yerde mıhkdm ce 

GÜREŞ : Dünya ikinciliğıl-····--·---ı 
ni knza naıı .Mersinli Ahmet gibi ı= • • • . 
bir geııci yeıietirdigi gibi, vaıı 11 Anadolu ınkışaf Tıcaret 1 
ya ve Mustafa olmak üzere milli C 
takıma üç aıeeli güreeçi daha U Şirketi Limited 
•ermiıtir . ı 

DENİZ KOLU : Mersinde JRt 

bu gün 12 parça kotra, sandal ! 
ve f~tasiyle yilzlerce Oyeye mA ı 

liktir . • 

mül:.?:k~ı0~u~ :.:::.:::•:;:: 1 
eampiyonluQ'uou hiç bir takıma s 
vermeden muhafaza etmektedir 

TENiS : Bu eobe Bayanlı 

Ba1lı 50 - 60 ü1eıi1le Quknrova 

nın en kuvvetli bir takımıdır. 

1 

Sermayesi T. L. 150,000 

:ı.v.r.ER.K.EZl:; İSTANEUL 

Şubeleri: Mersin • iz.mir 

Meraia şubesi ; Azak zade han ikinci kat 

ller türlü ithalat - ihracat 

ödünç para verme 
......... , .. , . '"\ . 
. • ·' · " 1 . 1 1 . . . 

Ecnebi bir cQrOm ielerse, 
cürmü meıhut 1apılmak için da 
hi, ikametg'Abı aranamazdı. An 
cak konsoloıbanece aöıterileoek 

bir ıahn buıurile bu ırama ya 
pılabilirdi. Bu zat da ya 1e9 ı• 

lir veyahut temin edilemez; bu 
suretle, ecnebi de ıa kaçar Hya 
cürüm eeJaaını aaklar, ka9ırırdı 

Ecnebiler, si111i dahi ol1a 
ne suç iıleree itlaainler, bunları 

hududu millr bıriCine atmak im 
kAnı yoktu. 

Bir ecnebinin ifllıı kendi 
kanununa tabi idi. Bu müfllı\e 
alacağı olan Türkler lıe ecnebi 
memleketlerde senelerce utraıır 
ve nihayet eli boı dönerdi. 

Ecııebl mektepler kontrole 

tabi tutulmazdı. Mekteplerinde 
c.rzu ettikleri ıekllde tedrl1at ra 
parlar, protramlar tauılm eder 
Jer; haua alenen mekteplerde 
Türk aleyhlarhtı propatandaaı 

fapmaktan, beoilı dimatları fo 
totraf okjek&ifi iibi olan ıaaln· 

mini Jatruları bu telkin 98 ılhoi 

Jeli aeılımaklan Qekiom11Jerdi. 

Türk maarif idareei de ba 
na lakaJt kalmak mecburiJıtiu 

de idi. 

D6ha buna beoıw bir ıGrCl 
imli1aılara ecnebiler o derece 
alıımıılar te bu huıuılreUeri o 
derece benimaemiılerdl ki, bira& 
evel de iıaret etlilim ıibi, ,bunu 
bir atıfet delil, bir hak olarak 
tanımaA'a ve tanıtmaaa baıladı 

lar; bu sebeple de kapitillıfOD 

ların kaldırılmasına b!r uıruı 

yanaoamad ılır. 

Umumt harpte, bir aralık 
kapütilasrouları ilaa ettik. Fa 
kat ne aarip ve ne acıdır ki ilk 
imtiyaz, •Kanuni Sultıım Siller 
man) tarafından Fran11 kralı 
•Franıuta. JB bahıdilmiı oldu 
tu halde ilk proleetoru onlar 
nptalar ve umumi harpten IOD 

ra i\illf orduları Tdrk &oprak 
larında aene kapiUIHrooıarı 
tatbika baıladılır, 

Nihıret, Tılrklerio te TGr 

kiıenin kuruluı te iıliklll hGo· 

cetinin 28 inci mldd11ilı bu em 

ıılıiz zafer ıu tekilde t11blt edil 

mittir : 

•Taraferni llirerni iki· 

•dero, TDrkirede kapitGIH 

•ronların klffel ooktal na 

"ıardan temamıo tııa1ını, 

•herbirl kendiıloı ıaalluk 

.cihetinden kabal ı&tiklırtni 

•be1ao ıderlır., 

Bu ıuretle tam 388 rıl 
Türkün her aahıda elini te dill 
ni bath1an e11rıt &enciri kopa 

rılmıı oldu. 

Buiiin (Milıtakll Tılrkir• 

Cilmburiıetl) kendi milll budu& 

ları iQlnce tam biı· 11rberıd " 

hilri1eli bıiı oldulu nlıbette 

bari9 detlellerin de kimli ımnt 

r•t te itimadını kasanmııtır. 

itte dilu on altı mllron Ster 

liohk bir luılllı krediıi, ta itte 

buıDn 150 mUron Rarımarkhk 

bir Alman itimadı •. 

AtaUirk rejiminin 1&dık 90 

cukları bıı emnlret " itimadna 

hakiki kefil " dminidirler. 

Avukat 
H•G•rln Ant•IMlll 



SAYFA 10 YENIMERSIN 

0•ıuıı· Selinik Bankası ·•••• : . •• • • . Tesis tarihi: 1888 • 

• • W iDARE MERKEZİ : :t S T A N E U L (GALATA) • 

w Türkiye şubeleri : •. 

• • • • • / S T A N B U L ( Galata ve Sultan Hamam)• . • • 
: MERSiN ADANA il •·· . 
: Yunanisıan Şubeleri ! 
• SELANİK. - ATİ NA • • • • • : Her türlü Banka muameleleri 1 • • • ...................................... 

Lasuis 
Umumi Sigorta Anonim 

Sirk eti 
Merkezi : lsviçre ZOri htir 

MERSlN için Umumi Vekili 

Melhem Şelfun- Mersin 

Yf HiMERS H 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone 1 TGrkiye Hariç 

Şeraıı ı lçm lçın 
Senelik 1200 Kr., 2000 Kr 

Albaylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir aylık 100 Yoktur • 

Resmi ili.nalın satırı 10 

Kadri SabunculUı•!i!-~~~· Kuru:~~*~~· 
- - r .\ " ~ ~') 
~~ ·-· . ·, , · ... , ~~ ~1ehmet Buğdaycı (J 

TEOİ:IMIEVİ 
Tesis Tarihi 1925 

Kantariye, Yağ, Kahve, Şeker üzerine toptan 

İ81~un fa~r~~r~~~r 0~!!!tac~~~e~:aret~anesii m:::::.:::~~~ dürüst muemelesile ticarat aleminde 
1 Fahri.~a.~ıın ?ıka~dığı sabunlar biitün ana-ı sa~sıl~az. bir kredi temin etmişt=ir=. = 

!'doluda buyuk bır şohret kazannuşlır. !$f Mueterılerıoe ticaretin icap ettird iğ i bütün teshil~tı gösterir 

1 Çünkü yaptığı temız, hilesiz, iŞ-1 ~ Adres: Hükumet Caddesi Mehmet Buğdaycı ~~ 
çiliğl iyidir. 1 ~~ _ _ Tel~raf adresi : Buğdaycı ?rJ 

Ticarethane en iyi, en güzel mal -~~~~·:••+>•••:•+•:·*~~~~· 
getirir ve satar muamelatında doğ-il @:--- 0 ruluk rehberidir. fi J oz_e_f_k_a_t_o_n_i_v_e_ş_ü_r_e_k_a_s_ı_ 

Hiriçteo sipariş ahr ve gününe gönderilir. • . • v Telgraf adrni : Mersın Sabuncu il apur Acantalıg~ 1 
Telgraf Numara; 132 .; 

• Posta kutusu ; 19 M S"ele MarLa 6 8 . M ı.. Y ... , 
... ••••••••, ~, •·•-•-••••• 11 1\ az, enzm ve a~me ag an 
•~*-~~*~~~~~~~*~~~*~~~~· 

= MUSTAfA SİPAHİ ve KARD[mRi ~ ~ ~ 
* ~ 

Slıele ~brka Gaz, Bf.ıızirı ve .\1.ıkiıu~ ~fiğ

ları biitiin dünyaca tarıınmış vP çok rağh~l 
kaıarınu~lır. 

Bu markayı her yerde arayınız. fi: İDHALA T İHRACAT t4§ 

if TECİMEVİ * Adres Jojef Katoni ve ŞUrı'k<isı - MArsin 

~ Ticaret hayatında tekamülünü dürüst ~ O 

~ muamAlesine nıedyundur. ~ 
ff:. - . :t3 OOOOOOOOOıitOOO~ODO•OOOOOOOO 
*Çay. Şeker, Kahve, Pirinç, okka mah ve her nev1 tts O O 
~ toptancıııkıa iştiğaı edilir. : 1 A~~urra~man Ba~şiş Oğf u g 
; 'i. Bütün müşterilerine azami teshilAtı ~ 1 Radyo acanıalığı . Tuhafiye • Ziiccaciy~ O 
~ ticarette şiar bilmiştir. ' lllTürk lıava kuruuıu piyanko biletleri bHyiliğı: * tts o Z . ı·k K. . o ~ Tlcarethanı: tüccarlarımızın Vt ihracatcılarımızın mal sevki * o engın ' ışesı • fti yatında çuvallardan ~örd!Jklerl müşkü/8tı nazorı dikkate almq ejs O M )· v v v v O 
* ·ve avrupadan makineler gı.;tirtert/! her nevi zahire un ve saire için * O . . ~•m_e a.tının ~ogrulugu, mallarının a.glamlagı, O 
ff3 l4zım olatı çuvallarla hararları diktirmeye başlamışttr, ~ O ıılerının ıntızamı ıle tanınmış, alıcılarına daima te,a· O 
~ Yapılan çuvallatın etrafları lunarlıdtr çok metin yopılmakta ~ Obilit gösteren bir müessesedir, O 
~dır. Mat azada dalma hazır bulunduıulan bu cuvallar mutedil* O TARSU~ ll"k, d·ı . . O 
if/tyatlarla satılmaktadır, ~ O .. .., : l1 umet Ct' ues1 p: şa gJzıııosu0 
~ • Adres: Mersin hOitOmet caddesi ~ O Litişiğinlie O 
!fıs Telgraf Ad. Sipahi * O O 
: Posta kutusu 75 = OOOOOOOOOOOMOOOOOOıiOOGOOO 
·*~~*~~~~~•*-**-~ ... ~~~~· 

2 § Birinci Teşrin 1938 __. 

• 
1 L A N 

Mersin Elektrik Türk Ano
nim Şirketinden 
Cumhuriyetin on beşinci yıl dönümünü kut .. 

lulamak ı cin muhterem abunalarımızm eleklrikle 
yapacakla~ı tezyinat ve iliveler heık.kmda aşağıda 
ki maddelerin nazarı dikkate alınmasını rica ef 
Jeriz. 

1- Şirkelle olan mukavele mucibince mevcut 
lesisata yapılacak il~veler ve sair her türlü elek~, 
trik ceryırıile olacak tezyinat ve işler nafia veka 
letinin talimalma göre elinde elıliyeloamesi oıaıı 
işçilere yaptırılmalıdır. 

2 - Tesisata yapılacak ilaveler saatin kuJre' 
tinden fazla olmamalıdır 

3 - · Her hAngi bir kaza ve a rıza ya nrnydofl 
bırakılmamak için yapılacak ilavelere ttısi~ata rapl 
edilmezden evvel şirkete miiracaalla muayene eL' 

tirilmelidir. 

4- Cumhuriyetin onbeşiııci yıl dönümü ba~· 
ramım kutlulamak için yapılacak tenvirat ve sfiS 
lemeye sarf oluııaca~ elek1rik ceryam fiytltrndaıı 
yüzde 40 tenzilAt yapılacağından daha evvel şir · 
kete müracaatla bu kısuu sarfi)alm tesl>iti içiı1 

saal laklırnıaları muhlerem abunalardan bilhassa 
rica olunur. 

Saat taktırılıp tf.sbil etlirilmiyeu kısım ~arfi' 
yallan lenzilAt yeıpılmaz. 

25-26-27 -28-29 
,,,,,, 

L A • 
1 N 

içel Defler~arhğm~an 
~lersınin ha~talıane catlıiPsirıdP f>Dlvali nH't· 

rukeye ait ş.-kPrlt·me fa hrikasrnda nıtı vcul h,alw 
nan buhar makinr.IP.ril~ Hlat ve P.dP-v tlı pt-!rakt>ll' 
de sureti le ve pazarlıkla 3 l -10 938 p·-1zartesi gii · 
nii ~aat 14 de satılacağından talip olanların İÇ"I 
defterdarlığına müraca atları ilan olunur, 

Güve-O Sigorta 

Sosyetesi 
Sümerbank Emlak ve Eytam 

bankalarının kurumudur 

TAM TÜRK 
Ve en güvenilen sigorta fİr ketidir 

Hayat, yangm, ııakliyal, kaza, otomobil sigor
lalarımzı en müsail şartlar ve tediye kolay
lıklarile yapar. 

Merainde M6me11ili 

VASFI ORGUN 

. ···-··-···--·-·· .......... ·····~ .•••••••••••••••••••••••••• • g ~ 
~? - . . ~· • $~@LAV @LAIMJD~ $~WIMlt:rM B • T .. k H K 1 ; . . Hızar ve Un fa~rı~ası ; 

1
ft .......... g 8 Ur ava urumu ~ 

.!Ahmet Tevfik _Güvenç ve biraderleri! j KiTAP, KAGIT, KIRTASiYE V- S il İ büyük Piyangosu 1 
.· ~ Adres: Mersin istasyon Caddesi •> 11 O ..:: g Turfanda sevkiyati için her boyda kutular portakal(• Uray Caddesi No. 4 l - MERSiN U O Birinci keşide 11 İkinci te~ria 9.18 dedir' il_ 

. +ıııandaUna Limon ambalaj sandıkları her zaman butu·ı il ' O Büyük ikramiye 40,000 liradır 1 
.: ı~~r, V,e doğrama üzerine her tOrlü sipariş kabul olupur(• Her cins k;tap. Okul kitapları, Matbaa,Tüccr vell1 :Bundan başka 15,000, 12000, loooo; liralık ikramiye f 
<• . lı~ş.aat üzerine her nevi tealıhüt işleri alımr~:· okulltr için kigıt, kırtasiye v. s. oıerle 20,000 ve lo,ooo liralik iki adet mükAfat vard.ır ''-

. ~?muledil fiyallarla yapllır. ~~ (Rı'ze)nı· H - uı·· KoJt ki F ... - ıukl ·w ! Dik kal: Bilet alan herk~s 7 hir inci tt1 srı 11 ~ 
y w n asır org u u arı, en nı goz erı 98 fM1 •• •. . • • _ . • • • il_ 
: A. 1evfik Güvene. : Saatleri, fotoğraf makine ve malzemesi V. S. il 0938 gunu a~~amırıa kadar h ı lt'llP-r mı drgışur "il (• , •:• il imiş ltuluunwlııhr. il. 
++•••+t•+++++++o+++O .. OO•• ~ .............. .._ ....... a OODOOOOOOOOO•OOOOOOOOGOIO' 

l 
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~.iA Y FA 11 

Yağ ve Pamuk Limited Şirketi ( yapak ) 

Fabrikaları 
800 Beygır }{uclretinde:{i santralımızla işletilen 

Fabrikaların 

Yağ Fabrikası : Pamuk yağı, Vejetulin, Susam votı çıkarılır. 

1 p 1 i k F a b r İ k a S ı : ffer numara~a itinalı sağlam ve ~üzgün iplik imal e~ilir. 
Cırcır Fabrikası : Koza Vfl kütlüyü en ffiüsait şartlarla çekf'T. 

Un Fabrikası: rın ideıı ınodern te~isatla techi edil•·n L n DPğirmenimizir rski 
n şöhret kazanan unlarını yen iden pi ya a) a çıkarmıştır. 

SABUN HAN r- • SabıınJarın ucuzluğu ile şöhret kazanmıştır Pek yakında ya· 
C. ' pıl cak yeni t""sisat ile kokulu sabunlar imal edilecektir. 

C lt•k F b •k Eskıden ofdugu bibi müşterilerimizi emri-e 1 a rı ası: ne amade tutulmak üzre yeni tesisatla tec-
~~ ' hiz edibnektedir. 

arı 

·r· B U Z H A N E ; Mu~terem mersinlilerin sıcaklarda enbüyükihtiyacı olan buzu temin e~er. 

28 Birinci Teşrin t 9l.B ,.......... •• . ••••••• 
+ BİRir\Ci SINH' lf. BİRİNCİ SINIF 
•. ias Göz hastalıkları 

Dahiliye Mutabassısı il MUTAHASSISI 

: Doktor = Doktor • 
: Abdulla~ Ersoy i Muhtar Ber~er • 

f : Muayen13hana Bozkurt = Muayenehane Bozkurt • 
+C'.addesinde yoğurt pazarı xx:. Caddesi yoğurt pazarı t 
•cıvarında ~ civarıaJa + 
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Fabril{ası 
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s!~:!mv~0~~!~~~~ri 1 
MUSTAFA ALANYA 1 ~ 

BiRADERLERi ı

1 
~ 

Menin Kışla Caddesi ~ 

, -- · 1 ~ 
Mersinimizin iftihare şa- f----__..s:;. ____ .. ~ 

yan. bi~ ~üessesesidir. Her [ ~ , ~ 
nevı Çıvı yapılır. Motör ve · =a 
tamiratı dt>ruhte ve taıı.hhut işleri kabul olu nur. ~ 

•ımmımıımım:tmnlllmmillllmltm• 
içel rapu müdürlüğünden 

i ıı 
~sa Ayrıca~ TENEKE "e CUVAL imalathanHmiz her zaman emre amadedir. 

" 

Mersinın bahçe M. şarkan ragıbe vereseleri hanesi garben 
molla sait iken yol şimalen yol cenuben aşcı ibrahim iken 
selim anişali hanesi ile çevrıli eski ölçüye göre 320 arşınlı 
ve ali kızı nazireye ait evin hasılat defteri umum mUdUrlüğe 
gitmf:den 341 senesi hükOmet konağ'ıqın yandığında tapu 
kaydı yandığı anlaşılmış ve bu kere yeniden tescili isteııil fi' 

ı· 

U' 

w 
ii . 
,..ı 

Cumhuriyetimizin himayesi altında te~emmül e~en lmüessesemiz her gün 450 
işçi çahştırmak suretile ~ir çok aileleri geçin~irmekte~ir. diğinden 12· 11-938 tarih ve saat 10 d~ mahalline memur 

görıderifecAktir merkUr mahal hakkında tasarruf iddiasında 
~ + ı bulunanlar varsa tayin edilen günde tapu müdüriyetine mü-
~--------------------------- , racaatla yevmi muayyende gidecek memura mUracaatlen 

Osmanlı Bankası 
Sermayesi 10,0000 00 İngiliz lirası yahut 250,000000 Frank 

w1 erl{ezleri 
Paris 7. rue Mayerbeer ( 9 e ) 

Telg : Ottombank Paris 

Londra 26, lhroımorton Street 

E. C 2 
Marsilya 38, rne Sainl Ferreol 

Nis 13, Plıce Massena 

Telg. Biotto Stock London 

MançetŞr 56, 60 Gress Street 

1 S 'l' A N B U L 
Merkez : Galata .. Yeni cami ve beyoğlu şubeleri 

TÜRKİYE ŞUBELERİ 

Adana Bandırma Samsun 
Akşehir Bursa İzmir Sivas 
Ankara Ceyhan Kayseri Tarsus 
Antalya Edirne Malatya Tekirdağ 
Aydın Eskişehir Manisa Trabzon 
Ayvalık Gazi - A :ı tep Mersin Utik 
~ahkesir Gireson Ordu Zonguldak 
Mısır şubeleri ; Kıbns şubeleri : Filistin şubeleri : Irak Şubeleri 

f skenderiye Mağosa Hayfa Bağdat 

Kahire Larnaka Yafa Basra 
KabirP., Muskiy Limasol Kudüs Muıul 

Nablüs İamıiliye 
Mansure 
Minyab 
Port - Sait 
Sohag 

Btrut 
t liaıcp 
•kcnderun 

A.,takya 

Lefkoşe Iran Şubeleri 

Baf 
Tel - Aviv 

Tahran 
Trudos Kermanıah 

Yunanistan: Seldnik, Erdün, Amman 
Bankanın Filyaları; 

Banque de Syrie ve Garand Liban 

Dam as ldlip 
Deir - ez zor Kamebliye 
Hamma Lazkıyye 
Humus Sayda 

Banqne Franco - Serhe 

Yugoslavya Şubeleri 
Belgrad 
Skoplye 
Bitolj 
Niş 
Ko!ovska Mitroviça 

Suriye Şubeleri : 

Suveyde 
Tart us 
Trablus - Şam 
Zable 

British - French 
Discount B•nk Limitrd 

Merkezi : Atiaa 
Şubesi : Pire 

Bank of Roumınia Lim 
Şubesi ; Bükret 

==~--------------...:.i~la~n o_ıu_n_ur_. __________________________ __ 

~ Nisaiye Opratoru ve Doğum Mütahassısı ~ 
~ D O K. T O R. ll!!J 

1 . A.-_Y~ku.pAslan fi 
f§g TOrkıye ve Rusya Tıp fakultelerınden dıplomah Almanyada tahsilini ikmal etmişi;;;) 
liiJI HHstalarını her gün 8-12 15 - ıs e kadar kabul muayenel~ 
l!:::! ve tedavi eder. fi§] 

l 
liill ADRES: Mersin Bozkurt caddesi t'i;i1 
~ Yoğurt pazarı No, 1 a§J 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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t, Halk Sinemasında • 

• • • 1 • • • • • • • • 129 
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İstanbul Halk Tiyatrosu 
Kenan Güler ve Arkadaşları 

~ • 1 
TARZAN OTO varyetesi • • • • • Zengin Program 

Cumarlt•si akşamı 

Devlet kuıu 
yot1vil 3 perde 

3 O paz,\ r akşamı 

Ekmekci kadın 
Komedi Bıraıu 3 perdt> 

3 ı pazartesi akşamı 1 
Veda • 

müsameresi= 
DEVE ;ae 

Piye~ 3 pPrıi~ ayrıca = 
KOl1EOt 

Zengin Proğram Varyete Komedi 1 

Cumartesi pazar gü.nleri gündüz saat tam 22 de 
~ Talebe ve umuma büyük matina Jll 
•e=:::ae=--==ı~e••••••••••• · ae=5E3~ 
······~······· ~···••+•+••···~ • • ·:· Tarsus tüccarlarına ·:· + • 
:~: işlerinizi kola.ylaştıraca·k yeni bir teşekkül yakında •!• 
.:. hizmetinize amade !bulunacaktır. ::: 
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c- - HURIY~ET BAYRAMINIZI ~KUTLULAR 

· ikiş Makinaları Bu günkü Aile teşkilatının en tabii 
b · r ihtiyacı ve bir T A S A R R U F K U M B A R A S 1 O 1 R . 

GÜNDE 
On üç kuruş 
Biriktirmekle 

bu 
MAKİNAVA 

fl]---:~-,~--11] 

SAHİ B 
Olan bu küçük 
BAVA N şimdiden 
Annesinden O i Ki 5 

•• 
ve NAKIŞ Ogreniyor 

------=============o•o===========~=---

Dikiş makinalan ek başına yüzlerce 
rakibi karşısında dünyada mevcut dikiş 
makinalannın beşte dördünü teşkil 
etmektedir. 

bunun sırrı? ... 
Sağlamlığı, zarafeti, tekamülü ve bilhassa : kendi menfaatini müşte.-
rilerininin menfaati ile aynı seviyede tutmasıve dünya aıemindeeşsit 
ve en geniş teşkilata malikiyetidir. 

Singerin başlıca müessese pirensiplerıi 
1- Bir Aile ~a~ımm Evin~e, fay~ah ve zevkli ~ir işle meşğul ederek, ka~ım Yuva kurmağa ve ~orumağa alıştumaUır. 
2 - 3ulunduğu memle~et, Kültür Bütünlüğünün ar ~oluna azami ~izmet etme~tir. 
3 - Sattığı makinalann en es~ileşmişini ~ile, arizasız işlemesini temin etme~ için daimi ve meccani tamirat SERVISJHI idRme ettirme~. 
işte bu Prensipleri: bütün dünyanın gözünü yalnız Singere çevirmiş ve makina almak isleyJnler yalnız Singeti 

tercih etmekte bulunmuşlardır. 
--~=:==:;~======~·~==============--

DAİMİ SERVİS TESK i LATı 
Evler~e ve mağazalar~a her nevi esti ve yeni $OIM@~~ @owo~ !AAl&IK{UIM&:ı.&~o sene~e i~i ~ela meccanôn temizlenir . Ayar ve tamir edilir. 

Bu serviste Singer .markayı taşıyan hususi makinistlerimiz tarafından yapılır. 

~DO 

Mağazalarımızdan ve memu1·larınıızdan bedava trınıi1·at koponlarını istiyebi[irsiniz 
SINGER dikiş makinaları kompany4:1$

1 

Anonim Şirketi Mersin Şubesi Yeni Mersin Basımevinde basılmıştır, 


