
- Surye gazeteleri Hatay posta, 
telgraf ve telefon idaresinin 1 
ikinci teşrinden itibaren tema
men müstakıl bir vaziyet alaca
ğını yazmaktadırlar. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Bugün çı _c_k __ 

Atatu•• rk'ten orduya Büyük Millet meclisi Ankara 31 (radyo)Türkiye büyük millet meclisi 
yarın (bugün) beşinci devre dördüncü içtimaını ak
tedecektir . 

SelaA m ve takd•ır Açılış nutku reisicumhur Atatürk namına baş 
vekil Celal bayar tarafından saat on dörtte oku
nacaktır . 

de terceman oluyorum • Ankara 30 - Dün geçit resmi başlamadan enel Başvekil 
Celili Bayar orduya hitaben Reisicumhur Atatürkün mesajla

rını okumuştur . Her cümlesi sürekli alkıslarla sevgi, saygı 

ve tüzim tezahürleriyle karşılanan bu mesaj eudur : 

c Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile baelayan, her za

man zaferle beraber medeniyet nurlarıuı taşıyan kahraman 
Türk ordusu, 

Memleketini eo buhranlı ve müşkül anlarda zulümden,felA· 

ket ve musibetlerdJn ve düşman iRtila'iından D881l korumuş 
ve kurtarmış isen Cumhuriyetin bu güukü feyizli devrinde de 

askerlik tekni~inin lıütün modern silah ve vasıtaları ile mü· 
Cohhez olduğun halde vazifeııi ayni bağlılıkla yapacağına hiQ 
şüphem yoktur • 

Türk vatanının ve Türklük camiasının oan ve şerefini da
hili ve harici her türlü tehlikelere karsı korumaktan ibaret 
olan vazifeni her An ifafa hazır ve amAde olduğuna benim 

ve büyük ulusumuzun tam bir inan ve itimadımız vardır. Bü· 

)'Ük ulusumuzun ordu7a baheettiQ'i en son sistem fabrik41ar 

ve silAhl.tr ile bir kat daha kuvvetlenertk büyOk bir feragati 

nefs ve istihkarı hara& ile her türlıl vazife1i ifaya müheyya 

Cumhuriyet bayram~ 
Şehrimizde büyük tezahürlerle kutlandı 

Büyük bayramımız Mersin· 1 Büyük Kurtarıcımızın heykc-line 

de emealsız bir şekilde kuılandı 1 merasimle çelenkler koydular • 

GündüT.Jeri eşsiz tAklar ve l Yavrul~r~n sevinci _gö"rül~Cek ka 

bayraklarla donanan şehir ı.tf:Ce dar ıçlı ve buyuktu • bu 

leri nur iQinde parlıyor ve ya· saatten itibaren bayram yapa. 

nıyordu • $Ahir bila fasıla kar· cak, Büyük Alasının kurduQ'o 

naşıyor ve Lütüo oparlörler, Ata Cumhuriyet bir yaşına daha 
sından ve ouun yarattıl2ı Cuın- l{erekıi . Oouu haklı sevinci, ye· 
huriyeUen \'0 bizdeu bahsediyor riude heyecanı kareısmda aQla-

oldu~unuıa eminim . Bu kanaatle kara, deniz, hava orduları
mızın kahraman ve tecrübeli komutanları ile subaf ve eratını 
ııelAmlar ve takdirlerimi bütün ulus muvacehesinde beyan 
ederim . 

Bu gün, Cumhuriyetin 15 il!ci yılını mütemadiyeu artan 

büyük bir refah ve kudret içinde idriilr edeıı büyük Türk 

milletinin huzurunda kahraman ordu, srınn kalbi şükranlarımı 
beyan ve ifade ederken büyük ulusumuzuıı ~f\ilıar hislerine 

Cumhuriyet .bayramının 15 inci yıl dönümü hakkınızda 

kutlu olırnn , > 

Mesaj on binlerce halkın sürekli alkıeları urasıııda niha
yeı hulmııştur . 

bu büyük günü tesit ediyordu. nıumnk elden gelmez . 

Cuma günü bütüu okullar Büyük Ata; yarattığın mil· 
saat on dörtte kışlaya gidere k Jetin:' l ' fl miı.i minisi ve en yae-

Büyük bayram 
Yurdun içinde ve dışında coşgun teza

hürlerle karşılandı 
Hüyük elçiliklerim;zde 

resmi geçitler yapıldı ve ziyafetler- verildi 

Ani ara 30 (Ha dyo} - nüm-ıve bütün güııdel k gazeteler iıı ziyafet verilmiştir . Zi)·afete ge 
huı iy~ıım ı zin on beşinci yıı kı lap ve cümhurlyelimızden ı;tn / ıoo yüksek şnhsiyetler yurd.~n 
dönümü bütün 'l'ürklyede heye yişlo dolu yazılar ynımışlnrdır. terakki vo taalisini, Büyük On 
Canla kutlulnnırkon hariçteki Sofya elçiliğiude öğle~eu ı' deriu sılıhRt ve ra~atıııı_ f;ami_nıi 
elQiliklerimizde ve konsoloslukla evel vatandaşlarımızın tebrıkle tıir surette temeııuı etmışlerdır 
rırnızda da bü)·ük törenler ya ri kabul edilmiş ögleden soııra, Tokyo büyük elçiliğimizde 
Pılm ı u mutlu ~ün tes' da bir kubul resmi yapılmış verilen ziyafette cıe hiıkümet, or 

Cumhuriyet bayramı iZi 

Onbeşinci yıl dönümü münasebetiyle 
çekilen telgraflar ve gelen cevaplar 

lısı lrn güıı so\·inç heyecanı iQin 

de Cumhuriyetin on beşinci yı
lını bilerek inanarak kutluyor 
ve onıı ilelebet 1·aşalmnğa and 
içıyordu . 

Çcılonk kouınıı merasimini 
ış ve u k · ı· 1 - - kA id .• . 1 t . tır. Bulgar başve ı ı nrzır ar, du donanma ve kultur er ıını euı ınış ır. 1 • 

B -k ı · ıihimizd e Tüı k meuuslar bu re~mi kabulde bu· bulunmuşlardır . Bu zıyafette 
u reş e çı ., l" b b. T" 1 . 

koıo · · . p türklerııı ve lunmuşldrdır. Yer ı, ya ancı ır Atatürkün sağlıgıoa ve ur nye ııısıııe nıeıurn . . . . . r· . ·ı . . 
Tu"rk 1 · 1 · · tebrikleri ka •·ok yüksek zevat merasıme ıştı nin taalısı şere ıne ıçı mıetır · mu ııp erınm .,. ·· · ·b 
bul edilmiştır. Romanya bnşvekİ rak etmiş davctlıler Ulu On Saat on dokuzdan. ıt~ are~ 
ltazırlar btr çok mebuslnr kor· der Atntürkün sağlığına ve Tc.kyo radyo P?Stas1 huyu~ t~IQı 

' · - ı · · •fi i in bir mesaıını neşretmıe ır diplomatikler milli bayramımızı Türkıye cıum ıurıyetınıu ser" m z 
1 

. T- k' e 
k ue kacieh kalciırnıışlıırdır. Akşam gazete erı ur ıyoy 
ulluBl~mk ışlardır. b lstokholm elçililtiınizdo de uzun makalelt3r tahsis etmişler 

u reş radyosu ayr:ım şe . . d . 
rafine Türkçe porı;nlar çalmış tebriklcıl' kabul edılmış ve bir ır · 

Bayram Kardaş Hatayın 
her tarafında parlak tören-

lerle kutlandı 

Devlet reisi El{8elans '].,ayfur 
Sökmen bir resmi kabul yaptı 
Türk- Fransız askeri kıta/arı, mektep

liler geçit resmine iştirak ettiler 

An kura 31 "Radyo,, Cuml.n 
ti1etimiziıı 15 iuci yıl dönümü 
hatayı 11 her turttfıntfıı Antakya 
lskeııderun Belan ve Ordu şelıir 
leriııtto çok' parlak tezahüratla 
karşılanmıştır. Antakyada devlet 
reisi ekselans Tayfur Sökıneıı 
rntııeı meclisinde bir rosmi ka 
but 

Resmi kabulden sonra geçit 
resmi yapılmıştır. Tribün Türk ve 
Hatay Bayaakları ile süslenmiştir. 
Geçit resminde ilk olarak fıransız 
askerleri geçmiştir. Bunları kahra· 
man Türk askeri, mektebliler, izci· 
ler takib etmişler on binlerce halk 
askerlerimizi şiddetle alkışlamış-

Yapmıştı r. tardır. 

Reamı kabule ılk cılrrak fev Fevkalade murahhasımız Ce-
~alıtrtli ınurahhasımız Bay Cevat vad Açıkalın saat 17 den 19 za 
Çık alııı buıiu mütoakıp askle rl kadar devam eden bir çay ziyafeti 

rı~~u.lan Şükrü Kauatl~ ka >;
0 

vermiş bu ziyafette devlet erkanı 
rıe' .1nışl.er ~e dovle • rolsı .s~ntd • r protoko!a dahil devlet müm~ssille 
ı~ ıa~eı zı )' Oreı e') I Amış. er . · · komutan Kole hazır bulunmuş· 
\' 1;ı ını kahulo nıedı tı lı ı rı11cıı reı" ı rı . d 

k0 kıller lıcıl'eıı, melıu lar Fracı sız 1 Jar ır.k 
1 

T fur Sökmen saat 
,, ·seans ay Oıııtıtaııı Kolonel Kole d a ha h ı r E . k emehi vermiştır 

Çoıc . • 1 . 120 de bır a şam Y ı; ~O\ at ı şşırn k e~ l11rnış orci ır · d 1 t eisi lskenderun 
revkalade murahhasımız Ce Hatay . ev~ t şt r Hıı 

Vad Açı kalın Turizm otelinde bir da bir resmı ka u Y apmı 1 d 
tesrni kabul yapmışlardır Resmi ' tJylılar cum~uriye.t .bayramının!· r~ 
~abute vck ıl i er heyeti, mebuslar vam ettiği gunler ıçınde ha~a! a 

1 Sovyetler ~irliğin~en gönderi
len te~rik telgraflan 
Moskova , aa - Tss ajan 

sı bildiriyor : Türkiye cUmhu 
riyalinin ıs inci yıldönU~U 
mUaasebetiyle Sovyetler Bır~ 
liği yUkse~ So~y.et r~y~setı 
divanı reisı Kalının Reısıcum 
hur Atotilrk'e bir tebrik tel-
grafı çekmiştir. • 

Sevyetler Birliğı halk ko· 
miserleri konseyi reisi Molo
tof Türkiye baş vekili Celal 
Bayar'ıı ve Sovyetler bi~li~i 
H riciye halk komiseri Lıt~ı~ 
11or da Türkiye Hariciye vekılı 
Dr, Tevfık ROitll Aras'd birer 
tebrik telğrafı p,öndermişlerdir 

Halk Bankası 
Ankara, _ Merkezi Ankara

d olmak üzere teşekkill eden, es· 
n:fa kredi temin edecek Halk barı 
kasının İstanbul şube-sine aid hazır 
lıklar tamamlanmıştır. Saudık, pos 

· 5 · Ma tane civarında eskı anayı ve 
addin bankası binasınd~ açı~açf·k 
tır. Banka 10 ikinciteşrınde aa ı-
yete geçecektir. . . 

Bankaya lktisad vekaletı, Vı-

K müteakip yavrular alay trnlinde emal Atatürk I yan .Mersinlilerin hürmot to tn-
Reisi Cumhur zinılerini sonsuz minuetlerınılcı rneklepleriııe dönerek yarınki 

resmi geçit hazırlıklarıııa de· 
Dolmabahçe 1 arzed~ri~ · vnın ettiler . 

Cümburi:retlıı onbeeinci yıl B. CELAL BAY AH Yoı"turt Pazarına ve Güm· 
dönümünü büyu"k bir bevecan BAŞVEKiL 

ı rük meydanına ve şehrin muh-
içinde kuUulayan lcel halkının ANKARA telif yerlerine konan halk kür 
hükOmet ve parti teakiltının Bü Cumhuri)·eı bayraınınııı 15· 

.., . 1 sülori geceuiıı geQ saatine hdar yük kurtarıcı)'& karaı duyduk ıoci :yıldönümüııü sevine_ ve_ ı_e· 
1 

• 
"' 1 •f 1 1 ıatıplere aQık kaldı . Hir Qok Jarı minnet vo ııükranlarını can· yecan a yaeayaıı l) ersın ı erın 

"' "k 1 y urtdaş :etı af 111da hiç eksilme dan baRlılıklarını arz eder teb· ı saygı ve. şu ran arın_ ı sonsuz 
hü ti 1 d yen binlerce halka sonsuz alkı• riklerimizin ve tazimlerlmin rm.e. erı .. ın e ar7.e arım v 

lar içiııde söylevler verdi . kabulünü istirham eylerim. ı B. SUKRU KAYA 
DAHİLİYE VEKiLi VE C H Cumartesi günü Atatürk İçel valisi ve P. GE~'EL ~E"KRET"'E~I . 

.. , , 0 _ l"\ parkı ve civarıua asker, jandar 
C. H, P. Başkana AXKARA ma, polis, mektepliler,spor kulüp 

R. Nasuhioğlu Mersin halkı bu yıl büyük leri \·e teşekküller, itfaiye guru 

Büyük Millet Meclisi Reisi ba)'ramı daha euurlu ve heye bu bir çok senbollariyle toplan 
B. Abdulhalik Renda Başvekil B. {canlı bir sevinçle 0yaeamaktadır makta ve biraz sonra başlaya 
Celi Bayar Dahiliye vekili ve C. Bu münasebetle hemşerilr.rimic cak resmi geçide hazırlanmakta 
H, P. Genci Sekreteri B. Şükrü 1bükümele ve Partiye olan min- idiler . 

Kaya, Genel Kurmay Başkanı Ma-! net ve ba~lılık duygularını son Daha saat sekizde alayın 
reşal Fevzi Çakmağa çekilen tel. suz hürmetlerimle arzederim . geQeceği bütün sokaklar halk 

Cümhuriyetin on beıinci yıl BELEDiYE RElSl tarafından doldurulmuı iQ-ne 

dönümü büyük bir heyecanla MlTAT TOROÖLU atılsa yere düemiyecek şekle 
kutluluyau fçel halkımızın ve R. NaauhloOlu 1 girmieti • 

Parti teşkilAtınrn hürmet ve teb lçel vallal ve c. H. P, Ba9kan1 İlbay ve alay komutanı me 
riklerini kendi hürmet ve ,tebrık meraln rasim yerinde toplanan asker 

!erime teradif ile arz eylerim. Cümburiyetimizin on beşin ve teı:ıekkülleri teftiş ettikten 

lçel Valisi ve ci yıl dönümü veqilesıle vuku sonra resmi geçide başlandı Ge 
C. H. P. başkanı bulan tebriklerinize tek kür eder çit resmi iki saatten fazla de 

Nasuhioğlu bıhük milli bayramunızın size vam etti . 

l . R .. M. T 1 ı de kutlu, aziz milletimiz için re· Öğleden sonra etadromda Be edıye cısı ıtat oroğ Y ta-
t d b - _ki . . k·ı fnh ve saadetle dolu olmaı:ıını Adanadau gelen güre"Q·ııer Mer ra ın an uyu erımıze çe ı en v 

telğraflar. dilerim. . Bin glıre~çileriyle kareılaetılar. 
ATATÜRK Ba9vekıl Stadyoın meraklılarla dolmuştu 

CUMHURREISt Celal Bayar 1 Adana ekıbi 4, Mersin ekibi 1 
lSTANHUL Sonu ikincide galit:>iyet elde eltiler . 

Büyük bayramı bu yıl da· 

hn ~uurln daha hO)'ecaula kut

hıyaıı Mersiu halkının öOusuz 

miıııı o t ve bağlılıkhırını tazim· 

!erimle yuksek huzurunuza ~rz 
t:'ctorım • 

B. ABDl"LIIALIK HK~DA 1 
l<AMUT.\Y YÜKSEK BŞ 

A~KAHA 

.ra.nsız komutanı iştirak etmişler-J nıcı en şen ve mesud saatlerını ya 
dır. şamışlardır. 

layet, Belediye ve Ticaret odası 
hissedar olarak iştirak edecekler 
ve banka bir anomin şirketi ha
linde idare edilecektir. Banka, kü 
çük esnafa yardım etmt:k üzere 
derhal faaliyete geçecektır. 

Bü) ük ba~ nı mı bu y ı 1 da- ı ~~-------....,.-----~----:-~-~-~~.-=.....::::_-.:::~ 
lla heyecanlı bir se9inçle yaşa-
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YAZAN: Kilikyada 
Tarsus ve Gözliikııle kazısı 

R. Yalgın 
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Bay Ahdullohııı 2000 liradnıı çok para sarfetli~i bu çalışma· 

sındn bir bakır ter:ızi. bir tunc: zil ve pek çok Opsidiyen, (Ya· 
nnrılağ Camı' \'e Çokmaktaşı aletlerile bir Roma pıtras bulmue· 
tur (Bu parannı suk:ırıdan dfışm~si menıuldur.) Kendi kanaati 
na göm burada bir de Bü> ük ~lnğara uuluaaca~ı tahmin edil· 

mcktedir. 
Taısusun kuzeyine rastla} an bu da~ların hemeu her yerin 

de çokça mimaıi eserlere rastlanır. Eı cümle, Sakallı kö)'ünüo 
garbindeki beyaz kayalara hakkedilmiş insan suretle i, Kurşun 

lu bent üstünde ve Sıtma Pınarı altındA Irmak kenarında görü· 
len mebaIJi enkazı i!e burada çıkmakta olan küçük heykelcikler 
zikre dcger vesikalardandır. (.) 

3 - Namrun kalesi: Gülek ve Kocaköy kaleleri yapısına 

bcııziyr:ıı Xanrum kale si de er-:ki kalelerden biridir. Langloa ~Bu 
kale 11 inci asr ııı kalflsi olup ermenilore aillir) der. Halbuki 
Nonrunı pylasının en dik bir ı.~ı:esiue ve beş arkat üzerine ku 
rulmuş olon bu kale Milattan önceki Kültür işsretlerini taşımak 

tadır . Buııun en güzel delili kalenin aya~rndaki çifte lrauki\ri 
arslaıı knbarlmalarıdır. Bu muhitte 190 yıl bunun da en çoğu 

siste ge ;eıı Ermenileri n der be der ğüııteriııde böyle bir kale yap 
ınağa muktedil' olmalarına ihtımal v~rilemez. Langloa'yı aldatan 
Arslan kalıartmaları arasına ı:;ourndan ve Ermeniler tarafından 

YENi MERSiN 

Onbeşinci yıl dönümü münasebetiyle 
çekilen telgraflar ve gelen cevaplar 

Birinciden artan tığı cümhuriyet bayram ı nı caı 

R. NasuhloGlu lçel vallsl ve 
C. H. Partisi ea,kanı 

Mersin 

dan kutlular HHgilor suıu rım . 

Cümhuriyet size de kutlu 

ol~ua. 

K. Atatürk 

Dahiliye Veklli ve C. H. P. 

TOROÖLU 

Genel Sekreteri 
ŞükrO t<aya 

BELEDiYE REiSi 
MEHSlN 

c. H. P. B•tkını - İcel Cumhuriyetimizin oııheşinci 
Tilrk inkilAp istiklalinin ve yıldönümü vesilesiyle vuku bu 

bütün başarıların yaratıcısı Bü- lan tebriklerinize teşekkür eder 
yük Şefin yüksek idaresi altında büyük milli bayramımızın size 
bir biri ardı sıra on beş yıllık 1 de kutlu. aziı milletimiz için re 
sulh insa hamle ve refah devre ' fah ve saanetle dolu olmasını 
sini idrak eden Büjük Türk dilerim • BAŞVEKiL 
millAtlnin IAvik uldu~u ve vArRt CELAL HAY AR -

Büyiik Ziraat Ko·ıgrası 

Onbir komisyon halinde çalışacak 

46 muhtelif mevzuu tetkik için tali 
komüsyonlarda kurulacak 

oyulmuş Ermeııi heıç mahkükleridir. < •• ) Köy ve ziraat hayatımıza ıtit ·parti pro~ramınıu ziraato alrl 
l\ılıkranın hel' dağı b:ışında ayni mimari tarzını koruyan bütün meseleleri ve buuların maddeleri 937 ikınci teşrin _ tarih 

bu kale lınııilerinin en sonlarını miladdan önce 300-500 arasın hallini mümkün kılacak projele li AtAtürk nutkunun zır~.:t~ 
da aramak lazımdır. Yalnız hatıra gelir ki bu kaleler sonraları ri teı;blt maksadile toplanacak aid kısmı Celal Bay_arıa huku 
zaman zamnn tekamül eden harp usullerine göre de"'°iaiklikler lan •birinci kOy ve ziraat kal mat programında zıraata 

& .., o _ . k nutku vardır' 
ve tamirler görmüştür, Bilhassa Iran ve lskender dö~üelerile kınma kongresı,, ne ttıd hazırlı 
Roma, Bizans, Selc:uk karşılıkları anmda eski kal<.' temellerinin lar bitmiştir. Dökümantasyon 
üstleri yeni şahikalar kazanmıştır. 1903 de Prf. Ramsey muhiti· Kongre, ou bir komi~yona Kongrenin tatbik edeceği 

muhtelif mevzulara aid vesikalar mizde yaptığı araştırmalarda bu yapılara Biz~ne damgası vur· ayrılarak çalışacaktır. Ayrıca 
bir tasnife tabi tutularak kısım 

mue ve Langlon'dan daha inkatıl oldu~unu göstermietir. bir çok tali komisyonlar da 
!ara ayrılmıştır. 

Namrun kalesinin temeli müthis bir !·aya üzerindedir. Kale drdır. Ana komisyonlar , teşki 
Türkiye ziraatine umumi ye bir patika yolile çıkılır. Kalenin burçları çevresine dizilen lllt, ba"'" va bahçe ziraati, tarla 

• bir bakış ekstansiyon vork de 
mazgal pencereleri etrafı tetkike kafinir. ziraati, hayvan yevmi, hayvanat nen ve köylere modern ziraa 

Gene Langloanın stayişkar rivayetine nazaran (1770 de Tar ziraat sanatları, marketing, tE>dri ti yaymak ve köy kall:ınma.ıını 
sus Prensi Ebülgnrip Xamrunu Büyük Ermenistandan ilticq et t sat, mevzuat orınantılık ve te en kısa yoldan temin etmPk 
miş Oşiıı adlı bir ermen iye vermie \'e Oşm burada bir Prenslık ı ·ıer komisyonlarıdır. tekol~i olan şekil ve tatbikat 

S . ,, - R - A( •1 • • • ) mennı 5 
kurarak is'tekı J•,rmenı epon sulu esı e zıt geçınmıştır - u tali hakk•nda resmi bir amerikan 

· - - T k ı k ki Teşkilat komısyonun n O zaman Kozan Ermenılerının arsusa sar ıntı ı yaptı a . k d 8 - bize benzer ve b izi alaka 
rı malumdur, Ebülgl\rib Oşin'ı bi~ ~ilah gibi kullanmak ]isterken komısyonu, mer~"z u rosuan~: :a:rıeden birçok safhaları olaıı 
maalesef Oşiıı Sis Ermenilerile ıtııfak ederek burada pek çok taşra yayım teekılAtı vo b .k.. . t h kk•ı da ı·esn1 ~1 .. . 'k - , "hf tmek amerı .. zıroa ı a ı 
saf Türk kaııların dökülmenesi sebep olmue~ur. lar, ko; bırlı lerı _ 1 ıv.a e · ı bir eser, amerikada zirai kalkw 

4 - Gülek Boğazı: (.) üzero vekdlet bunyesı. k.omıs d büyük rol oyuıyan 
B "'" b h e ııraat· ma a . . . Gülek boğazı tabiatın Toroslarda yarattığı en korkunç bo yonudur. 85 ve a ç 1 rikan kooperatif sısteını, şekıl 

ğaılardan biridir Cenubu şimale k"vuşturao en meşhur yotuı:t komis~onnuun; bağ, me.yve, zey~ ve nevileri hakında iııgiltere 
burarfon geçtiğini bilmek bunun ehemmiyetini takdire kafidir.· tin ve çay, set•z0 ve çıçek talı ziraat nezaretince yaptırılmış 
Bu ulu Bağazdan cihangirlerin, kumandanlar n l{eçerkeo duy- komisyonları vardır. Tarla zira bir tetkikatın memleketlerinde 
dukları kalp darbelerini tahmin için boğazdan bir defa geçmek at komisyonu, kuru ve sulu zıra zirai sendikalar şekli, mahiyeti 
ikfıfidır. (1) at, gJbrelor, nebatlar ıslahi, mü· hakkında bir aser köylü birlik 

Dara'lar, lskenderler, Mısırlılar, Etiler, Haflılar hatta son za cadele, makineler olarak umumi leri tarzında olan kooperatifler 
manda Mısırlı İbrahim Paşa ve Mütarekenin müstevli fl~ransıı or buğday ve arpa, yuiaf, mısır sistemi statü ve işleyişi hakkın 
dusu, bu_ bağ?zın boğuc~ i. tiraplarını ku~vetle tatmışlardır. çavdar, pirinç olarak hububat~ da terceme bulgaristau ziraat 

Eskı devırlerde (Kılıkya kapısı) Sa~ıp orduları zamanında üçüncü olarak da bakliyat ıa_lı teşkilAh ve amerika eks\ans 
(Juda yahut Yuda kapısı) adını alan ve ıHlamlar arasında (De9- komisyonlarını ihtiya etmektedır yon eiSLemini uasıl kendi ihti 
rüsselam) isnıile anılan bu boğaza tahminen (Gülek) adını Sel- t yaçlarına adapte etlilti hakkın Hayvan yemi komisyonu a 
çuklar vermiştir. bit ve euni çayırlarla, yemeli:lik da dikkat ve aHlka ile okuma 

1'areusun 60 kilometre aı :ioğu kuzeyinde Toroılar ~rasında • ha değer ree.ml bir rapor. 
bakliyat ve saire yeşil silo talı ~ 

sıkışıp kalan Boğazın en dar yeri 14 metre olup bu dar kısım komisyonlarına ayrılmaktadır. ikinci kısmında şu dokü-
seksen heş metre kadar inıtidat eder. Haovanlar komisyonu evelA umu manler vardır : Belli başlı mem 

Yolun dar yerinde ve doğusunda kahruti bir kayR üzerinde :1 

mi ve hususi olarak ikiye bO leketler ele alınarak her birin-
Ok~namıyacnk kadar bozulmuş bir hatıra kitabesi '1ardır. Bu 

kitabede yalnız Roma imparatorlarından Adriyenin adı okuna lünmekte, umumi olanların için de güdümlü 'konoınik ziraata 
bilir. Belki imparator bu yolu tamir etmietir. Bu kitabenin bir de milcadale, suul ve tabii . ~o tatbik şekli ve her birinin 7 iraat 

humlarloa, hayvanmahsüllermın · 1 kk d ı> · t lk"ı başkası da yolun batısında ve adriyeo kitabesinin 185 metre gü . 1 listesı 111 ııı " arıs e ene 
b · kA kt kıymetlendirilmesi; husuRı 0 an yıl tertip olunmuş enlernas)'o-ııeyindedir. Fakat unda bir eey okuyabılmenın ım anı )'O ur kıstmda da atçılık, sığırcılık da 

Tarsus ile Gülek arasında Bayramlıya üç kilometre yakın t nal bir konferans serisi, Ameri-
tarcılık köy hayvanları ve av 

olan bir yerde güzel bir kemer görülür. Şart tekE.iye bu lkeme kk 1 ka ziraat nezareti tarafından 
riıı adına T4k der. Ve bu t4kı büyük' Kostantinin Kudüse gider şan kolları komisyonu, A 

0 
orta Avrupa memleketleri ziraat 

ken lnea ettirdiğini ililve eder. :~:!~li~ar~r~~iı~~ :~~i:;:~~Y~~ politika ve sistemi hakkıuda 
Bayramlı kemerinin 12 kilometre ku::.-eyinde yekpare bir ka kil vasıtaları, zarf (ambalaj) yaptırılmıe bir etüd . 

ya üzerinde latince bir kitabe göze çarpar, Tamamen okunama· standardizasyon alıtf ve satıe or Üçüncü kısımda. Türkiye 
mış olan bu kitabede (Mark Orel) zamanında inea ve tamir edi aanizasfonu tali komisyonları iktisadiyalını tetkik içiu Celal 
mişti ibaresinin yazılı olduğu kitabi irda vardır.) k · 'lk t d · ı 

Yol üzerinde (Palika) şimdi lncirgediği kalesi adını alan ta; tedrisat ?mısyo:ıu ı e rı~ Bayar tarafından Aınerikadan 
anı orta tedrısat, yuksek tedri davet edilmiş olan ilim heyeti-Burç (Zavarcık, Küçük Kale) adlarını taşıyan kuleler ile mezaro· 1 kt ı k 
sat, profesyone me ep er, urs • nin Türkiye ziraati hakkındaki 

Iuk gibi yerlerin tkbii ve tarihi manzaralarına doyum olmaz. tar tali komisyonlarına ayrol _ 
1 

ı . ,- d 
Mezaroluğu bazı kitablarda huraya Arji1eo Kolonisi (Truva) raporıy e, maraen,ınq euen 

k maktadır. _ . . . . 
nın zaptından sonra Mosiyoe şehrini urmuş ve 361 tarihinde Meozuat komisyonunun tali pıyasa ıçın ve pıyaımnın ı.ca~ ve 
ikinci Kostaotiniu burada ölmüş olduğunu ve bu Qeeme ve Ha komisyonları eunlardır: Kadast ıhtiyaçlarına uyl(un yatıştır~~ 
nm adına bunun için Mezaroluk denildiğini okuruz. ro ve toprak kanunu ziraat asa ve piyasaya sevketme teknığı 

(.) Bay Abdullahta bu heykelciklerden bir kaQ da ev tarmıe 
(.) Langloanın eserini bir bitaraf adam dikkatle okursa bu 

seyahın Ermenilere hizmAt etmek gayeeile dolaetıA'ını derhal 

yiei, ziraat kod, köy kanunu zi ve teekiltHı (hakkı!lda İngiltere 
raat amelesi. ziraat nazırlığı tarafından taze 

Ana direktifler meyve marketingi için yaptırıl-
mış tetkikleri havi iki eser, bü
tün Türkiye mallarına talbik 
şekillerini gösterir Ziraat Veka
leti marketin.ı servisince vücu
da getirilmie eser, marketinı.c 
tekniğin ilmi hudutları hariciıı
de tatbik tekniğini göstermek 
için Türkiye, Yuuanistan, Bul· 
garistan arasrnda bir tütün kıy 
metlendirme anıantı lüzum ve 

anlar. Ben onu Nobar Pa~anın adamı Aliean ile hem ayar görü- KongrA ile Jalnız müsbet 
yorum. bir plAn ve politika deQll, b~ 

d e lk ıüo memlekette bu plan ve poJı 
.. (.) Halk buna Gülek dedi~i için biz de botazın a ını a tikafı ,

0 
daima dinamik halde 

aıbı kullanacağız. tutacak benimei ecek bir fikir 
Oülek yahut Göğlek eski türkçede rüzgar manasınadır - Za- - d Y et'ırmek ı·"·ın 

_ · b. k 1 ceryanı tucu e g v 
ten bu Boğaz Poyraz RuzgArının Toroslara açılmıı ır apısı ana direktiflerin en kısa yoldan 

eibidir. realizasyonuna yarıyacak bazı 
Prf Garstang 1910 da bastı~ı kitabda Kilikya kapısı adını takoik dokOmanhır terceme ve 

taşıyan bu Bo,:taza (Gütek Boğazı) dire (O) ıle ku1lanmııtır. Mu teksir ettirilmietir. 

• Kongre rüznameeinde ba faydaları hakkında Balkan tüıiio 

SAYFA -- 2 

kongresine 
edilirken 

Tarsusta bpyük ziraatı 

hazırlanacak rapor müzakere 

Tar sus ovalarıtıda sulama 
makinalarfn çalışılırken 

işlerinde 

Tarsusfa sulama ameliyatından bi 1 .. .. .. 
gorunuş 

~...;:..,~~----------~--~--------------

Tarsus ~ele~iye meclisi ispanyada 
Bugün toplanacak Şiddetli çarpışmalar 

Tarsus "Hususi,. - Yal'ın devam ediyor 
"b11 güıı,, şehrim ı ) eni meclisi 

1 

Mndrit 31 (Hndyo) FraııkisL 
topl:rnBcaklnr hu <oplantıda ye lor Ebre köprüsünün lıoşınd a 
ııidcıı reis ve euoümen iiıahırı 

1 

yedinci d• frı olrırak mukabil ta 
seçimi do yapılncaklır. arı uza geçmişk•rrlir Harp bü 

Tarsus merikan ~ollejin~e fio eidd[~i~n~e' Tö;e'~iektodri 
yangın başlangıcı 

Şehrimiz Osmanlı bankası di-

Tıırsus ([Iusu i 28 ı·uma gü rektörü Bay Ernest Ferinin kızı 
nü akşamı saat 18 Eııralannda bayan lvanın bay Bopoldo Lemmi 
Kolejııı nıoıör ılairPsinde bır I il~ evlenme töreni geçen ~aza~ ~ü 
yaııgrn lelılıkı si boş göstermiş nu saat on buçukta katolık kılıse 
ise de tnlou nin gayroıi sa~·esin 

1 
sinde bir. çok davetliler huzurile 

de iıfaiy(! g<1liıı<·oyo kadnr sön 'ıyapıl mıştır. 
d - - ı - lu- r Cençlerin şen ve mes'ut bir u ru muş . . . 

Yaııgmııı dışar<iaki olektrik 
1 
yuva kurmalarını dılerız. 

ıelloriııde hnsıl ohııı kontnk do ll' ı 
la)•ısıle içeriye sirayet ettı~İ 311 nışan anma 
!aşılmıştır . 40 lira kadar bir Şehrimiz Jfoıııiyet dııiresi 
ziyan vordır · memnrlorrndaıı B Avni Okşar 

: •e Tıcaret Zahire Borsası me 

Adana Müzesi 
Kazılar salonu ya-

rrn açılıyor 

Ada na müzesine hu yıl illi 
vo edileıı yeııi kazılar solonu 
ile l·üçük mikyasla fokaL kon.p 
lik "Türkmen, Yürük, EtııoP.rof 
ya. bülümünüıı açı lma töreni 
iki on H•sı iıı çaışamba günü 
saat oıı yodıde acılac· ğı 
haber alınmıştır. 

I 

Borsa~a atış ar 

murlımndan B. l\tulıarrenı Okşa 
rııı hemşiresi Bayan Muıufferle 

~lerkez Bankası memur larrndnn 
il Hayriuin ııişaııları yupılmışhr 

8 
Hamiyetli bil· bayan 

fakir yavruyu 
sevindirdi 

Cuınhuri )''Ct bayramı müna 
seboti_yle şelırııni1do oturan ha 
miyotli bnynıılarrlan Sarraf Dn 
vil Fıhıof eşi fakir mektep ço 
cuklurıııdaıı Sflkiı y:ı\TU) a elbıbe 

h itine (Kasun d'nirdi evlisa çelebi sahife 9 cilt 329. 
lslQmlar Gülekten korkma1au Allahtan kormaz derler. 
Türkler la Muhammedin ini, Botaı Gülek BoQ'azı Ba1tile 

his mevzu edilen her mevzu 
için a1rı ayrı raporlar hazır 

yaplırnııık sun tiyle soviıı:..lirıııış 

Düıı şehrimiz Ticaret \'A lir . Bayaııııı güsteı dıA-i hu alıl 
konferansı iqin hazırlanmış etüd ka takdıre şayrııdır , 

Zahire Borsosıııdn 15 tou Nı~de 
Botazırı ihtieamıuı canlandırırlar. 

(1) lsmail Habibin Gülek boQ'azını Edebi bakımdan okuma-] 
nızı dilerim (Adana Mıntakaeı Maarif mecmuası sene 1 sa11 2 ·) . 

- Sonu var -

anmıetır. 

Ana direktifler • kitabinda 
Atatürkün ziraat hakkında muh 
telif tarihlerdeki direktifleri 

tardır . 
malı fosulya 8 kuruş 25 santim 

Kongre kuvvetli bir ihtima-
le göre ikinciteerinin on beşin- deıı ve 15 ton Ereğli malı fa 

toplanacaktır. ıul} :ı 10 hı metan sulılmıştır . 

.... 

vj 

r 

b 
d 

• 
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D 
MERSiN 

ünyada Neler oldu Neler oluyor Pi YASASI 

• 
1 

Marsin Satış kooperatifin~en 
L A N 

' 

31- 10 - 938 

Bir memle~eti iMililden 1 Kıe~:~uklar K;;) S. Kus. 
f, L ı, 1 Dağmalı 36 

. Yugoslavyanın 'ovoko· rayan bir tayyarenin rakip· ~Uft8r80 118Yl\8 Kapı mah 3:>, 

2H GLin<.liir uytıyan çocıık 
Koopera Lifin oıa ·'ıs loplaratısuıda v~rdiği ka

ra r a u ya r a k l H 11 u m i l ıe) e l i u i rı 15 J ı - 9 38 sa Ji 
giirıii lıalkevi salonunıtu loplanma~ı t..ararlaştınl 
mışt1r. Orıa klan rı rnezk tir giiııde saa l o rı da lıalk 
e V 1 ~ a l o B U il a g ~ 1 ili e I •~ l'İ l 1 a U Ol u il U r. vı~ köyünde Marko Lastra is·' lerioi salimen yere iodirebil· 1 

• ••• • •• • Koza 6,7 So 
llıınde 5 yaşında bir çocuk 29 mek uğrnnda yeni icatlar mey Hindistanın mühim yerli Kırma 34y,o3k5 Ruzname o.. .• A 'k d hnkQ ti . d b" . d h Kozacı parlağı "uaudür, uyanmadan dalgın dana çıkarıyor. mert a a I u me crın en ırtn e er d 
bir uyku bahodedir, Bir ak- yeni yapılan üçüzlü bir para-

1 
sene garip bir llyin yapılıyor .. :uğdayd Çav ar 

taın ınutad olan saatte sıh· şüt tekniğin en son modeli YUz sene evvei vefat eden ert an~ ol 
bau yerinde olarak uyanan ola.cak kabul olunmuştur. Bu mihrare Marta ada Harma'nın 1 ~u~uıa v d 
Çocuk bir daha uyanmamıştır. paraşütün içinde daha iki pa· türbesinde sandıkasının yanı erlı ug ayı 
Çocugun annesi açlıktan ölme raşüt vardır. Mihanik bir ilet başında bir cam dolapta mu- Çavdar 
ltıesi için yavruyu suni olarak le ihtiyat paraşütler açıldık- hafaza edilmekte Olan fil di- Anadol yulaf 
r · d ı b. · 1- ı t Arpa Utle beslemekte ve çocuk tan sonra esas paraşüt hava şın en yapı mış ır ısııe e d 1 " h b. il d Ana o uorınal şekilde yaşamaktadır. yı içeriye alıyor ve bava boş· er sene muayyen ır g n e y l' 

Y • .. J v • yerinden çıkarılmakla ve gUI· H 
1 

enı paraşut er Jugonda muvazeneyı temin 1 1 u 1 ı.. dd 1 d Nohut ekstra er e s s ~nere.... ca e er e 
Tayyarecilcre mahsus ola daha kolay olabiliyor. Bu sa- gezdirilmekte ve mabedde Fasulye 

"-k yapılan paraşütler bergün yede de- paraşütçü biç bir teşhir edilmektedir. jYulaf yerli 
bir parça daha tekemmüle tehlikeye maruz kalmadan sa ı Mercimek tark 
doğru götürülüyor Kr.zaya uğ f limen yere inebiliyor. Botun Halk iekelete karşı . Sablep 

Al tın kaça l{Cl lığı 
hörmetle eğılmektedir, Dini Tatla çoğen 
bir mahiyeti olmayan bu Ayi- Balmumu 
ni o sebeb ve hikmeti şimdi Cebri 

Avrupada altın ihracı ya rafını aramışlar ve hatta ya1. anlaşılmıştır. Susam 
•ak olan memleketlerde altın tıklan makasla açarak içine j Yapalı 
kaçakcıl:ğı gayet iuce bir zeka bakmışlardır. Lakin bir şey I İsmi yukarıda geçen mih Siyah 
•ıuatı olmuştur. Romanın ma buJamamıılardır. 1 race Brahman sınıfına dahil Şark 
l'Uf bankarlerinden biri kaçır ı Bronzdan yapılmış görii olduğu halde rnev~ud Adet ve Anadol 
inak istediği altmlarır erit,,.rek nen çamurlukların altın olaca anıınelere pek rıayet eden Aydın 
bununla lüks otomobiline ça- ğını hiç akıll•·ıoa getirmemiş bir hükUmdar değilmiş. Yıkanmıı yapak 
ttıurluk yapmıştır· lcrdir. Ru suretle banker ça- İngiliz doktorlarından gar Güz yunu 

Banker otomobili içinde murluk halinde azim sermaye bdaki fethi meyyit ve teşrih Konya malı tiftik 
hudutdan geçerken muhafaza sini altın ol rak bariçe çıkar· usullerini öğrenmiş olduğun· Yozgat 
ta• l t b·ı· h t t den daima bu Hi mler ile meş Keçi kılı 

-..nıur arı o omo ı ıo er a· m•ş ır Ô 
ğuı olurmuş. ğrendiklerini 

l'iryaki° }llfSlZl •1 baSJila ae}etl ta tbik etmek için vakit vakit Pirinçler 
~ ı.,. b insan iskeletleri getirtmiştir. Birinci nevi mal 

4,50 
4.,25 
3.50 
a,,50 

3 25 

3,62,5 
3,75, 

5,50 
8,,11 
.1,25 
4, 

11 
15, 

yok 
47 
46,50 
50 
80 
yok 
110 

47 

17 
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~J t' c l i ~ i i da re ,, e ıu ö r a k ip 
Y t>flİ idare ntPclısi özalar1 
lİ ha 1>1 

raporları 
v~ nıiirakip ın 

A lalürk li n fabrika il issesi ni satış koop ll r~ 
lifine b:-ığışlarlığırurı heyeti umuıuiyeyt~ bil 
diı ilme~i 

i l A N 
içel J apu mü~ürlüğün~en 
~lv ii ıılı kih·üniin Ala ~ovak mevkiinde ~ain 

tar~flan şar ka;ı Elvarılı ~olu .. garb~n hark ŞİPıa
len lt•Jrn crnubPrı lıalil rn1mi ıarlasile nıalıdut bir 
kılatia t lıt· ktar 8380 nıdr e murabhaında tada 

12 llduıwl ali l ızı mr n ·emiu t·cdadında u u lııle~ine 
İıılikal rtrıu·k sur..ıiie St'llt'tsiz tasa rrufouda iken 
ö20 s• tH'Sirıde vuku vtfatil~ valrıız kızı falnıaya .. 
l~rk ederPk hct~kaca vari~i oln:aılığrrııları namrna 

48 ttıscilini btPruiş'ir. 12-lı-~38 tarih rıde saal onbeş 
le krşif ve tahkiki içirı nrnlıalliııe ruenıur gönde-

sı rİ)t'CPğirtdt>n Vt ~ rasd V~ tasarruf iddiasında bulu 
oa11h r V}tf'~a t•vrakı miishitel~rile lapu idaresine 
rııiinı c.rntla kf'şif rııHlıallinde hazıı bulonmaları 
ıla .. olonıır. 

48 i l A H 
Mersin askerlik şu~esi ~aş~anhğm~an 

Cenu. i Danimarkada Şle gitmiştir ki bulunduğu yerin 
1 

• ikinci nevi mal 
\'İgde Suederbarup ~ebrinde tehlikeli olduğunuda unutmuş 1 !"falbukı Brahmanların ~er Çay 260 280 
bir gece sabaha karşi hırsızın ve siğaraların arkasından bir hımgı ölUye ~e bunun kamı~- K1thvc 110 

938 Tt>şrirı Ct':hirıde lı~dt>I yalıran eraıtan ar
zu edr:ıler tiltt H~lıh taliuı lıizmt'llerini ifa ~trıae~ 
üzre kııa1ara s~vk edılt'Ct>kleri il~n olunur. 

28-ı.3-ö biri sahibi misafirliğe gi~miş şekerlemede yapmaktan ken- 1 lerine el snrmeleri dinen şıd Badem, çekirdek 

b~r evin camım kırarak i-;eri disini menedememişt.ir. . : detle mennudur. HUkUmdarın içleri .. 
• Rttınış ve bulduğu paraları Şekerleme derın hır uy· öteki beriki ölUmUn iskeletinı Tatlı badem ıçı 100 

clerccp etmiştir. koya münkaiip olmuştur. Er· ' yoklaması va tedkil.t eylemesi Acı • • 55 
Evin sahihi tütüne me· tesi sabah ev sahibi hanesine halkın ve bahusus Brahman Acı çekirdek 35 

r•ldı olduğundan en nefis si- döndüğü zaman davetsiz mi- papazlarının taassubuna dukun Urfa Yaiı 90 
i•raları bulundurmakta idi. 1 safirin horul horul uyduğunu duğundan galeyan başlamış · fçeJ ,, 70 
llıraızda ehli kcften olduğun- ) görerek hayret etmiştir He· l ve ~u. hal gitg~d~ bir i htiaı; miiiiiiiiiiiiiiiiııi _______ _ 

dın çıkmazdan evvel bunlıır ı men zab.ıtaya haber vermiş; şeklı~ı. almak ıstıdadını gös- 1 Kasaları '8SSIZ açan 
dan bir ikisini tellendırmiştir. gelen polıs hırsızı uyand.rmış termıştır. V 

Sigaralar o kadar hoşuna üzerindeki paraları almıştır. Mihrace ise bir tortu leş hlrSIZllf o • 
rih tetkikatından vazgeçemi· Londra zabıtası aydan• lıg, Tu·· rk Hava Kurumu ·ı [nistein'in vasiyetnamesi yordu. Nihayet sarayın başta· b · L d d b" k ües . . . . . erı on ra a ır ço m 

Gelecek sene nisanın o· u 

ıunda açıh cak olan Nevyoı·k 
Uınumi sergisinde hızden hin 
lerce sene sonra gelscek insan 
lara z·ımanımııın ahvalini an· 
la taca k bazı vesayayı ihtiva 
eden vasiyet mAktupları gayet 
tnahfuz kaplar içiııde görüle· 
C1:ıktir, 

zi işlerimiz muntazam bir sis- bıbı aynı zamanda mahır bır 1 . k 1 b' 
· · _ 1 .. d sese enn aıa arını ıoyan ır O b k p 
ıem U1.Pl't3 olmadığından teş· heykeıtraş oldugundan ııı ı· • • • . " • d" • U .. Y ı·!ı ı"yangOSU O 

d b. · · k ı t· · hırsız çetesıaın ııı uzerınde ır ._ 
kilatlandırılmarnıştı. şın an ır ınsan ıs e e ının . . . 'O 

. . l ıayaını yapmıstır. Bu heyke çete kasaları açmak ıçın yenı Birinci keşide 11 ikinci teşrin 9.~8 dedir· O 
Bu yUıdeıı her kes ıhtı · ı . . . . . n keşfedılı:niş olan Samsonit iı O 1 

yacını muntazam ve devamlı memleketı ıhtılal ve felakette . d k" b. dd · k ll O Büyük ikramive 40,000 liradır 
H k{} d h mın e ı ır ma eyı u an • ._, 

olarak temin edemiyordu kurtarmıştır. U m ar ey- k d B dd b' •B d b k 15 2 l k . . . · k 
1
. k d . til ·b · •• nul · ma ta ır u mJ e ıç ses O un an aş a ,ooo, 1 ooo, loooo; irah ikramiye 

Kimse yarınkı vazıyetınden e ın en 1 1 esıoe aO d l k 
emin değıldi. I mesını vasiyet etmiştir. Halk çı~arma an pat am~ ta ve ~n Oierle ~o,ooo ve ~o,ooo linlik iki adet m.ük6fat vardar·ı 

. Jta her sene heykeli sUsliyerek saglam kasaları bıle param O Dık~al: BılPL altin herkes 7 bırinci teşrin 
Hundan başka gayrı mun . k d. ç · 6 O . . . . . minnettarlıklarını ızhar etmek parça etme te ır. etenıo 09 8 ·· ·· k k l 

M kt ıarzenıanımızın en tazem zamanlarda bırbırımızı . .b. _ . 3 eunu a ıo.amına <I( ar bil~llerini dtıoiştı·r-0 e up ' · .. . . • . ,. te ve heykelı yapan tabı ın ayda çaldıgı para bır buçuk O u • :... 

ınaruf ilimleri taraf:ndan ya- oldüıU)orduk. Bu harpler herıadmı hayır ile anmaktadır. milyon frangı geçmiştir. Oruiş lıulunnı::ilıd&r. ~ 1 
Yılmak tadır. Run ta rdan biri kesi daima korku ve dehşet 1 ---------- ----------~·--·-·~O._O....,.OiMOiiiıııılıiiOiııııiOiiiııaıiiiııııiOiiiiıO,;o..*-0~0:=::::;.00=~·:;.;:::01;,;0:,;aıl~O;::;.;ıııO~O:::IOC_tı 
rneşhur riyaziyatcı profesör içinde bnlundurmakta idi. halkı A d 1 
Einsteiıı'ın hi•den beş bin se kOtlelerinıizin zeka ve seciy•·ı lmanya a L A . N 
n~ sonra yaşıyacsk insanlara si cemiyete kıymettar esr ve 9,·r casusun baeı kesı·ldı· 
hıtaben Almanca Vdzdığı mek . dl t 1• ve sayısı pek V tu t ~ ıca ar em n 

P ur. ~ . . . az olan adamlara nazaran çok Berlin (A.A) - Hiyanet 
k Mektup. ryetmı~ıncı asra dün idi. r cürmünden dolayı ölüme mah 
tadar kalabilecek .bır met~net Eminimlr.i uzaak itikbal·ı' kilm edilen Dresdi 34 yaşıa.I 
e vapılan ve torpıle benzıyen . z b b h 

bir. kap içine konulmuştur. deki nesiller bu beyanatımızı 1 dakı Hugo . appe: u sa a. 
flu k - k d . r" .. kentli vaziyetlerinden memnun başı balta ıle kesılmek sure 

ap oo aya erın ıge go- 1 tile idam edilmiştir. 
rnuıecektir. ofara.k Olfudukla~ı .zaman ken-, Alman istihbarat bUrosu 

Mektubun tcrcUmesi suJur d!lerınde bu gıbı noksanl~r nun bildirdiğine göre mah· 
Zamanımızda k~şif ve l bulunmamasından mUsterıh 1 ç k casusluk servisine 

· ı · ·r "h d kı d J kOm, e '~adlar mebzul idi. Bu icadlar 1° araıe 1 lı ar uyaca ar ır. malQmat vermekte idi. 
hayat ve maiş~timizi kolaylaş 1 f • A k 1 • • •• • ••• 
lırrnıştı. Denizleri buhaa maki f8nS8Rln yem 0 ara ıeeın harareth mudafııdır, . 

Mersin orman 
Orta 

Ad~di Kutru Boyu 

10 
10 
19 
4 

43 

33 
32 
30 

22 

520 

450 
500 

250 

muhen~isliğinden 
beher·inin 

H3. 

o.445 
o 362 
o.353 

0.095 

umunıunuu 

~13. 

4.450 
3.650 
6 707 
o 380 

h~lıf\rinin 

muhammerı 
bedeli 

4 43 
3 6~ 

3 97 
l 

umumunun 
muhammen 

bedeli 
44 30 
36 20 
75 48 

f> 41 
l61 41 . ı M · v r C vrede Arıs nPsı ile iş1e,>1en gemilerle ge- elçı'sı' assıg ı ene . 1 1 1 d b ,.. ı t'd B · b l mesaı arka 1 · ~üsıu ere uw ı o.up i aremiz an a rıu cia mevcut ."ukarıda ade,ıı· ve 

"'.Yorduk. Petrol ile işli) eıı ııa 
1 

•• ı rıanın aş ıca .r 
kıı vasıtah rı ile karada hiç yo Fransızca lLentransııan, daşı olmuştur, öl?iisü y~zılı 43 tıd~I çam dirtığ!. ~: 7 1 O 938 taril~ ind~rı ıtiharPn 15 giin 
tulınaksızın her tarafı gni- ' gazete!inde gördüğümüz bu Onun zamanında bir çok uıtiduelle I0-11-938 peıŞtHUbe gurrn tlÇlk artırma ıl~ satışı ~npılacaktır. 
:Yorduk. fıkrayı ~ Fransauın 1 Ankaraya ' murahbaslarla nazırlar değil 2 - Kati le.minalı 24 lir~ ı ı kuruştur. 

Uçmağıda ögrendı k. her tayin ettigi yeni elçiyi alaka : sede Massigli VF.l1Bertelon~~ 
lOrlu haberlt>ri ve ı:esltıri elek dar ettiğinden aynen alıyoruz muhalefebne raa-men kendııı 
\rik dalgalari ile dünyanın Fransanın lyeni Ankara ni b,uici!e na~areUne ithal 
her tarafına kolayca isal edi- elçisi Missigli cemiyeti akvam eden Brıana daıma sadık k•l 
Yoruul(, Fakat iıtıbsal ve tav· kuruluşundan beri bu mije11e mııbr. 

3 - ilrnleyı ıuüleakif) satış tutarı cle.ıfatPn ziraal bankasına yatınlacaktır 
4- S . .ıış nıersiude orman mühendisliği ,ıairesinde ~.15 de yapılacaktır 
fi- Masraf miilltızime aittir. 28- l - 4 - 6 



§AYFA 4 YENi MERSiN l ikinci Ttışrin 1938 

• • e 1 er sın 
Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dışta n günün en mühiın ve en taze haberlerini 
YENİ ıv.rER.StN DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

Yen •I mers·ın • 11 Yıl/ıh fa~ılas.ız. intişarın 
• da muvaf lakıyetını halktan 

~EF:.=·----aJBl!E!!i~ffi!ti!SiJSi -E3 :11 ilin 

Y . D. k. . , emin aoliye encümeni 
ili en 1 1 m ev 1 lıl ' riyasetinden ! Ruhiye Tutucu . 1 ı .\\·ık trnı1111a11 )'""ı ı 
~ ~ 1 Lira iicrd lı Mt·r~in ctııil 
;9i Mersin Bozkuıt Caddesi Nıımara 120 ~ .''' \'İllliP~ İ uıüı lıal İh İ ~.ır -ır-~ ~ 
111 . ~ : divanlı;;a al111:ı ca ~larırı 
~ .U' etot üzerine her nevi kadın iç ve~ l 7 "-11 ~..., ~~38 gii ii ııılt .. i 111 • 

~~'dış elbiseleri, ıop, tayyör ve manto-~11 tilı :.wla n 1t· ;, bılıniie .µ ırı 
/ı ları beğendirilmek suret;/e dikilir. ' da_u 1 ılıp, (ıl 11 1 ırın_ )* v-
' 1 ııuı nıt>ıkurdr ııı•·rsın ad-
'· 8 hO~' llip~ erıe~ir_awrıirıe nıiira -

r=- __ .. ,. ,,,,., ,., ,. , ... .. .. 
1 

= ~ ,eaatları ı an olunur. 
=-~:-:- -~.w.=ıiS€iSHSHe!~38H8!~e--= · -=: -- -

gördüğü rağbete borçludur. ı ••--•~·!•eE2§l•!o!•~·: .. :•@IHtH•••• 1 

VENi MERSİN ·SizinGmtenizdiıDertlerinizedileklerinize YENi' • Sağlık Eczanesi .': 
Y( NiM(RS N 

• MERSiN ıütunlan ı~ktır. ı , 

n İ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı- • Mersin Gümrük karşısındadır 
ya çahşınız. her nevi Avrupa, Yerlir eczayı t 

N i MERSiN l!T BAASI 1 • ~tıbbı:s::::3IYe ve:e~m-üs::~~~~~u~~~ur. • 1 

• • 
Nüshası 5 Kuruştur 

Abone \ Türkiye Hariç 

Şerait ( için için 

Senelik 1200 K· , 2000 Kr 

Altıaylık 600 J 000 

Oç aylık 300 500 

Bir aylık ı 00 Yoktur. 
-~==-== 

Resmi ilin atın satırı 1 O 
Kuruştur. 

Ta a ait bütün işleri ucuz! @@@ngı@~~h.!:J ·~ ;;;.~Jm@@liil~@~~ 
ve süratle yapar. 1 Nis:ıiyo O~,,~·~e ~°J,u; Mütoıh~ssısı 1 

En yeni ve çok ceşitli harfleri ı 1 A. -Va kup Aslan . 1 
V • M • M tb d liiJI Türkiye ve Rusya Tıp fa11ültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etmiş~ 

en~ ersi f1 a aasın a ~ Hast.da~·ını her gün 8-12 ı ;) - ı 8 e k dd rJ r kctbul ınuayenele!J 

b 1 b
.
1
. . . l t!::! ve ted<JVl eder. ~ 

U a 1 1rS1n1 Z liiJI ADRES: ~ersin Bozkurt caddesi rr,;u 
------.~ ............... ....._1 ~ • ~~~@Umll~ ~~ _ iij~azarı __ No, ı @IJ l!:!I 

O=O~!Rı OO@W~& ~~ır~~~lb~lM lXl&lRılFlb~lRılb{ğ 
:K::.İTAP G-AZETE VE ıv.rEaıv.ı::u A 

·rabı apıir · 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler Evrakı 
mat~ua fatura ve stire en net is ~ir tarz~a ve ~eğen~irmek şart ile yapıhr. 
Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengonderilir. 

1 J 

,• 
,,· .. 

· .. 

... : 

.... .. .... 

.. " .. 

:ıt * .. • ~ ...... ~ 881tt\UllRBBllUllBB8•BB•mll **+*• 
* * SIHHATİN İZİ K.OR.UYUNUZı 
: - :t'lASIL :?v.rI 

!KA.YADELEN 
SULARINI IÇMEkLE 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekiletinia 672 namualı nporu 

TAHLiL RAPORU 
Görüuiiş: Ht-rrak Kale~iyet; '' J oo sm8 suya saf'fohınan N. lo 

naikdarı., 0.2 sm3. 
Ht• 1 ~ : Ht· ııksiz l1Pcmu ~.-rtlil derecesi "Fransız,, l.5 
Ko~ıı ; Kokusuz Uz,j madtlel~r için sarfolunan ruüvelli-

dülhumur.a litrede o.4o o,gr . 
SlilfHt "SÜ 4,, ' litred~ 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Nitr~t ''No ö,, ,, o.0040 

Tadı ; Latif 
Tı•Bmiil; Mut~dil 

1'ilral "No 2., yok 1 Anaouyak ''NH3,, Yok 

11 FNwiu ma sora usutlerirıe riayet ederek kayn~dığı yerinden ilıba-
• reıı i tasyorıa kadar içi k a layh kAI va uizli bonıJa rJa içi mermer döşeli 
• belhırhavnzlara dökülmP-ktedir. Oradan d~ büti1u Fiziki ve kimvevi 

1 evs«ıfıru muhafaza eder~k ve hiçbir sureli~ ... ı dtığru~dtrn hususi kim • 
yagerimize ve .-\dana· Sıhhat Bakarılığırun 13)'İ n elli~i S•llhiye mPmn· 1 nı huzurlarındA damacanalar ve vagonlar KA YAOELEN suyu ile 

D yık arıdıklHU sonra doldurulmak ta ve ağızları Sıhha t memuru Larafıu
• tları rnii,ıürlenerek şehr·imize ~elmektedir. 

"' * * * .. 
1 
~ 

1 

1 • 1 • • 
1 
il • ti 

!~ .. . . .. 
••••MftlnllnHIC a~CB•&SM•••a .. BM•&•B .. ••~* 

Vurtdaş Kızılaya aza olunuz 

İH-İVARL~K 

Peşinizden Geliyor 

ONA KAR$1 

Hazır-hkh Dav.-anını 

Y Pili llersin hasımevinde hasılausıl1r 


