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Tarsusa 

' Yali ve Parti 8aş~amm1Z ehirlerimiz için Dün 
gittiler 

Merkezde kurulacak teknik,Rük:;~di:·N:::~:o:ı:e~·:~~~~ 
Büronun esas Vazifeleri ı~:;·:;!,~i:r:~s:.m~:~~~;,~· ·~-
Aukara - Şehircilik işinde tin umumi faaliyetine ve fen yındırlık Bakanlığı teekiHltına 

teknik ve pHinlı e!laslar dahiliıı teknihiııe uvdurmak, mesaide 
& , bir teknik büro ilhe olunacak· 

de çalışmak lüzumuna işaret ahenk ve vahdet husule getir-
d 

tır • 
e en Büyük Şef senelik nutuk mek bu idareleri şehircılik işle-
) d Ayrıca alAkalı bakanlıklar 
arın a belediyeleri tureli suret rinde başaramıyııcakları kısım· 

delegeleri ve teknik daire reis

lerinden mürekkep bir konsey 

kurulacak ve ayda bir toplana

caktır . 

te aydınlatmak ve kılavuzlamak 1 ıarıa tahakkukuna Ait tedbirleri 

itiyle u~raşacak merkezde bir almak imkilnlarıııın elde edilme 
teknik büro kurulmasırıı tavsiye 
buyurmuşlardı • si ve bu işlerin başarılabilmesi 

için bu proje hazırlanmıştır . • Konsev bütün aebir<'ilik ia-
Belediyelerio beşer seaelik 1 v v 

Çalıcma Projenin ihtiva ettihi esas leri uzeriade miitalea beyan e· 
v pro~ramı hazırlığına ıır; 

sevkedilmesi harita, imar planı, !ara göre şehircilik işlerinde be decek, bu işlerin tertip sırasını 
su, ışık. kanalizasron, küllur lediyeleri türeli surette aydınlat ve hangilerinin teknik daire 

ve spor işleriyle şehirlerin sağ- mak ve kılavuzlamak, bu işler· marifetiyle tahakkuk ettirilece-
lık ve - ıı·11- · · -1 ·ı d " den konseyce temıip edilecekle· ğini tayin edecek, belediyelerin guze ı 5 ıııı ı gı en ıren . 
belli başlı ışlerio planlaştırılma ~ rın tahakkukunu temin edecek hazırlayacakları çalışma program 

sı ve uu plilnlarııı merkezde kulher türlü teşebbüslere girişmek !arının teknik daire marifetiyle 
rolacak teknik büronun tetkik tedbirler almak ve tatbikatını tahakkuk eltirilecPğini tayin e-

ve kontroluna tabi tutulması he mürakahe etm"k maksadiyle Ba Sonu tklncld• ------
~edi)·oler~ ~10sken. bina, yiyecek Adana beledı·ye Rı·yasetı· 
ıçecek gıbı lıJıyat ucuzluğuna 

müessir işlerde yeni çazifeler 

Verilmesi Kamutayın tahvip et
tiği hükümet programında yer 
almıştı . 

iç Bakanlık Büyük Önderin 
tavsiye buyurdukları ve hükü
met programıııda işaret edilen 

esaslar dahilinde bır kanun pro 

fosi hazırlamıs \'e proje a11\k J lı 
baknalıkların mütaleaları nlııı· 
mak suretiyle Başbak:ınhğıı ve
rilmiştir . Proje teknik büronun 
iç Bakanlık mahalli idareler ge 

neJ . direktörlüğüne bağlanması 

Seklinde haıırlaıımış iken bila

hare teknik büronun Bayındır

lık Bakanlığırıcla kurulması da 

ha uygun ~örülmüş ve proje o

na göre değişıirilm i ştir . Proje

nin hazırlaaması mucip selıep· 

ler 11\yihasında şöyle izah edil

mektedir : 

Çok mütenevvi 9e mühim 

olan ve her biri ayrı bir tekn i

ğe \Ahi bulunan şehircilik işle 
rinin tam bir düzenlik içinda 

yürüyebilmesi ve tıel ı diye ida
relerinin faalıyel ve lıareketle

riııden vııı·imli neticeler elde 
edılelıilmesi için her şeyden ev
vel bu işlorin plt1nlaştırılması 

teşkilat ve vasıtaları çok mah· 
dul olan belediyelere müessir 

yardımlarda bulunması ve bu 

idarelerin rlevamlı surette aydın 

latılıp kılavuzlanması lftzımdır. 

Belediyelerimiz bütün teknik iş 
leri için ayrı ayrı mütehassıslar 

kullanmak ve bu mütehassısları 
bulmak imkl\nlarından tamamen 
mahrumdurlar . Belediye id re

lerinin muhtelif hiz.m t sahala
rındaki hareketlerini memlelrn 

f ilistin Arapları 
Umumi bir grev ilan 
ettiler. dühkanlar 

temamile kapatıldı 

Kudfüı 2 (Radyo) Araplar 

U'ilistinin her tarafında umumi 

Arev ilAıı etmişlerdir . Grev sü 
kün içinde geçmektedir . Hiç 

bir hadise {kaydolunmamıştır • 

Riyasete Doktor Yusuf 
Ziya Özbakan seçildi , 

Adana, ( Hususi ) -
Belediye kanuounun icapla 

rına ve Dahiliye Vekilletinin 
eınırleriııe göre bütün yurddn 
şehır meclislerınin toplanması 
ve belediye reislerinin seçilme 
si bu güne tesadüf etmekte idi 

Hu gün saat on beete otuz 
üç azadan mürekkep olan Ada 
na şehir meclisi azaları şehir 

meclisi solonunda toplanmıştı 

İlk celseyi eski reis Turhan 

Cemal Beriker açmış yeni seçim 
ve yeni meclisin teşekkül etmesi 
dolayısile vazifesinin sona erdiği 
ni ve yeni reis seçımı icra 
edilmek üzere en yaşlı azadan 
birisinin muvakkat reisliği ifa 
etmek üz~re kürsüye gelmesi 
ni teklif etmiş. 

Ve bu arada en yaşlı aza 
Hüseyin Daim Bengü kürsü 
ye gelerek muvakkat rei&liği 
üzerıne almıştır. 

Muvakkat kAtipliğe de en 
genç azadan Taha Toros ve diş 

tabibi Rasih getirilmıştir. 

İlk olarak belediye relslişti 
seçimine geçilmiş ve reylerin 
tasnifi sonun'da azadan 

Y. Ziya Ôzbakaa 29 rey ile 
reisliQ'e seçildiği anla@ılmıe ve 
eidde\le alkı@lanmıstır. 

Belediye reisliQ"ine seçilen 

operator Yusuf Ziya Ôzbakan 
kJrsüye gelerek meclise riyaset 

etmiş, buadan sonra divanı ri 
yaset seçimine geçilmiştir. 

Birinci reis vekilliQine Ha 
san Ataş ve ikinci reis vekilliği 
ne de Basri Arsay seçilmiş, Ha· 
sım Savcı, Taha Toros ve Dok 
tor Pasihın kAtiplıklere ayır 
dıkları anlaşılmış ve katip yer 
!erini işgal edecek bu suretle 
divanı riyaset intib'.lbı da sona 

ermiştir. 

Bergama da 
Kazılara tekrar başlandı 

Buradaki harebeler küçük Aayanın en 
muazzam ve yüksek bir eseridir 

Ber~ama (Hususi> - Berga 1 muhafaza etmektedir. İki evin 
~anın Kılavuzlu ~~ııilen sem ıstimlaki yüzünden iki 1ıldır 
tınde bulunan Bezılıkada . bu yapılamıyan hafriyata yeniden 
hafta yeniden hafriyata başlan derı başlamak imkanı 'bulunmue 

mışlır. 6 yıl önce başlamış tur • 

olan bu hafriyat bu sahanın l<ültür bakanlıA-ınca hafri 
tamamen açılması için uzun yat kOmiserl i~ine müze direk 
müddet devam etmeHi icabet törü Osman Biiyatlı tayin edil 
mektedir. Çünkü Bazilika 260 mlştir. Bergama için yt<ni yeni 
metro uznııluk ve "ı ıo,, melı e kıymetli eserler bulunmuştur. 
geuişliktedır. j l 

Du geniş müe<ıseseain kapla 
dığı yerden Bergama çayı geç o H • • N 
tiği için 200 metro uzunluQ-un ört ancıye azın 
da iki büyük tonoz vücude ge 

tirilmiştir. Bundau başka bu 
1 Berlin~e T oplamyorlar 

çay üstüne Hergama şehri ile: 
alilkadar olmak üzere beş köp 1 • 
rü dllhi kurulmnştur. J Barlın 2 (Radyo) Macar ve 

Ege mınta~asm~a 
pamu~ re~oltesi 

Bu sene 80 bin 
balya kadardır 
lzmir-Egemıntakasında bu 

seneki pamuk r~koltesi 80 bin 

bal7adır . Mahsulün 1üzde 70 ei 
akala · nevi pamuktur • Satışa 

yeni başJaomasına rağmen bir 

hafta evvel kilosu 40 kuruea sa 
tılan akala pamukları eimdi 45 

kuruea çıkmıetır . Yuoanistan, 
ltalya, Almanya, Polonya ve di

ğer memleketlerden pamukları· 
mız üzerine mühim siparişler 

vardır. ihracata da başlanmıştır 
Zeytinyağı piyasası da aQıl

mıştır . Bu seneki rekolte,geQen 

senekinin yüzde 20 ooksaniyle 
20-22 bin ton tahmin edilmek· 
tedir • Müstahsil memleketler 

rekolteleri de bu yıl düşük ol
duğu için Ege zeytinyağlarının 

iyi fiyatlerJe satıJacaQ>ı tahmin 
olunuyor . 

Üzüm satışları hararetle de 

9am etmektedir • 75 bin ton o

lan üzüm rekoltesiııden şimdiye 
kadar 48 bin ton satılmıe ve 

bunun 33 bin tona ielenerek ha 
rice ihraç edilmi@tir , Rekolte
den müstahsil ve tüccar elinde 
henüz sahlmamıe mahsul mik· 
darı 27 bin tondur • 

28 bin ton tahmin edilen 
Ege incir rekoltesinden de eim

diye kadar 14500 ton satış ya· 
pılmıetır • İhracat mikdarı 18000 
tondur • ihracatın borsa satıeıo 
dan fazla olması kooperatifler 
tarafından incir üzerine fazla 
ihracat yapılmasındandır • 

~imentolanmlZ için 
Müte~assıs yetiştirilecek 

İstanbul - Sıvasta yapıla 
cltk olen büyük çimento fab 
rikasının hazırlıkıarı ikmal edil 1 
mek üzeredir. Bu miinasebeıle 
Sümerbank Sivasa bir mütehas 
sıs heyeti göndermietir. Mütehas 
sıslar orada tetkikatta bulun 
maktadırlar. 

Di4er taraftan haber aldıQ'ı 
mıza göre Sümerbank Sıvas çi 
mento fafrikası için TOrk qenç 
lerind An mü tehass re yetiştirmek 
maksadile Avrupanın muhtelif 
memleketlerine talebe ve usta 
başı gönderecPktır, 

Giresunda 
llaatahane ve 
modern okul 

Gir~sun, - Bir kaç ay ev· 
vel temelatma merasimlerini bil 
diğimiz mqdern ilk okulun 9e 
hastanenin inşaatı süratl·e ilerle 
mektedir. Haıtanenin yal.nız be
tonarme inşaatı bitmie yakında 
ahşab kıe.mıaa başlanaca'lttır. 

Sayısı 5 kuruş Yılı; Sayı 
. ____ r_e_ı._t_on __ N_o_._a_2 ____ ~_11__,.__3_1_3~3-.: 

Almanya da 
·'ı75 Kilometroluk bir 

kanal acıldı 
Bu kanal 650 milyon marka maloldu 

Magdeburg (A.A) - Orta 

Al:nanya kanalı .Mitteland ka

nal bu gün Hıtlerin muavinı 

Hess tarafından merasimle açıl 

mıştır. 

İnşasına bundan 50 sene 
evel başlanan ve ancak soıı se 
ferde faaliyetle de9am edilen bu 
kanalın boyu 475 kilomc.tredir 
ve 650 milyon marka malolmuş 
\ur. Bu gün ikmal edilmesile ka 
nalın tamamlandıj}ı son parça 
Brunsvik'i Magdeburg nehir Jima 
nına ve Elbe nehrine bağlan 
maktadır. 

lless, sOyledigi nutukta bu 

kanalın garp Alın .rnyanın en 

düstri mıntakasını şark Alman 

yanın ziraat mıntakasına bağ 

lıyacağıoı ehemmiyetle tebarüz 
ettirmiştir. Bu kanal ayni za 

manda nehir yolu ile şimal 9e 
Baltık denizlerine de bttğlan 
maktadrr. Bu kanal sayesinde 
şimdiye kadar uzun yollarla 

Rotterdam'a ve Hamburg tariki 

ila Rur'dan Berline se9kedilen 
kömür şimdi doğrudım doğru 

ya Berlioe gönderilebilecektir. 

Nevyorkta 
Bir Yahudi kongrası yapıldı 
Kongra dünya Yahııclilerinin 

menfaatini koruyacal{ 
Nevyork, (A.A) - Amerika· 

nın 30 hükOmetlnden gelmiş o· 
lan 550 murahhas, Amerika ya · 
hudi kongresinin açılma celsesin 
de hazır bulunmuetur. Kongre 

ÜQ gün devRm edecek ve bütün 
dün}'a Yahudilerinin hukukunu 

muhafazaya müteallik bir prog 
ram tanzim edilecektir. 

Kongre liderleri ilk defa ola 
rak. nazi propagandasının Ame 
rikaya girmesi ve iş sahasına 

Yahudiler hakkında farklı mua 
meleler yapılması hususunda ile 
ri gidilmesi yüzünden Amerika 
Yahudileri için tahaddüs etmiş 
olan vaziyeti . tetkik edeceklerini 
söylemielerdir. 

Murahhaslar, bir takrir ka 
bul etmişlerdir. Bunda kendile
rinin Avrupada yapılmakta olan 
cebri mııhacerete karşı mücade 
le ve yalıudilerin Filistindeki va 
ziyetlerini müdafaa içia demok 
resi kunetlerine iltihaka Amade 
olduklarını beyam etmektedirler 

Halk Partisi 

Ocak kongraları 
temamen bitti 
Cumhuriyet Halk partisi o· 

cak seçimleri gerek Mersin mer 
kezinde ve gerekse köylerde fa· 
mamen neticelenmietir. Nahiye 
intihabatına ayın beşinde ba~la 
nacaktır, 

Silifke Belediye 
Riyaseti 

Silifke (Hususi) _ Ôğleden 
sonra (likinci teşrin sah günü) be 

lediye meclisi toPlanmıe ve gizi· 

reyle reis intihabı yapılmıştır. 1 

Reylerin tasnifineticesinde riyasete 

avukat B. Emin yahşıoğlunun riya 

sete ~eçildi~ anlaşılmıştır. 

ingıliz Başvekili Çemberlayn 
Silahlanma meselesi etrafında avam 

verdi kamarasında izahat 
Londra 2 [Radyo] - lngiliz 

başvekili B Çemberlayn avam 
kamarasında beyanatta bulunarak 

Yunan gazeteleri 
Bayramımız ve meclisin 

hükünaetin silahlanmak politikası I 
hi!-kkında malumat vermiş ve bu açı ması mOnasebetiyle 

sillblanmanın sulh politikasına samA ~mt2 ne(Rşriyat yapıyor . . . . . tına adyo) Gündelik 
hıç bır tesırı olmıyacağını ve sılah j gazeteler Türkiye Cuml i . 

1 d f-· . t . . ld ıur .yetı 
anmanın te a uı vazıye ıçın o u uin onbeşinci yıldo-nu~ - -

1 
mu muna 

gunu hükumetin kati kararı münih sebetiyle uzun yazılCJr nec d 
1 - · d k k h" 1 · · vre e anlaşma arı uzerın e or u ıs ermı rek Atalürkün idaresindeki hü 

ortadan kaldırılarak sulhu kur kümetin mesailerini l 
tarmakolduğunu söylemiştir. parlAmentonun a"ılıaı danAata~ak 

• • v v n a taturk 
Avam kamarasında dahılıye nnmına başvekil CelAI B ayar ta 

müsteşarı da bava müdafaa kadro rafındaıı okunan uzun nutk 

sunun bir milyondan fazla olduğu tahlil eylemişlerdir. Nutuk me~ 
nu bildirmiştir, nuniyetle telakki edilmektedir . 

Amerika haricive 
beyanatı nazırının 

Hayvan tabaff uz~sne si 
Mersin hayvan tahaffuz 

Nevyork 2 (Radyo) - Ame• ı hanesinin ikma)' . 
rikada hariciye konseyinin bir 

1 

d'l k 1 ınıaaına de· 
ziyafetinde nutuk söyliyen harici vam e 1 me tedir. 

Kudüs, Nablus, Taberiye,Na 

sıriye şehirleri de greve iştirAk 

etmietir . Bu :şehirlerde dükkan 
lar tamamen kapatılmıştır. Arap 

otomohilcileri faaliyetlerini tatil 

etmi~lerdır . 

Belizika harabeleri bu gün Oekoslovakya Hariciye Nazırları 
dahi küçük Asyauın ayakta ka Berline gelmişlerdir . ftalya Ha 
ıan en muazzam ve en yüksek riciye ~fazırı Kont Ciyano da 
uır eseridir- Yirmi bee metre bu sabah buraya 1ıelecektir. Mu 
)'ÜksPien mabedin etrafındaki maileyh gelir gelmez Macarlarla 
'lıuk:ıcıdrs kalelerirı kubbeleri Çekler arasıııdaki münazaalı nıe 
) apıldığı gibi durmaktadır. selelerin halli görüşülmeye baş 

Modern okulun ise inşaatı 
ilerlE\mekte, gittikçe çok güzel 
bir eekil almaktadır, Bılhassa 
ok ul karadeni1Jn en güze~ okulu 
olacaktır. Tu<;hızaı itibaı·ile de 
çek mükemmel olaca}'hr. 

ye nazırı Hol, amerikanın bari 
ci siyasetinde bir değişiklik yapıl olarak insanlığın sulh ve 

lııgiliz petrol eirketiııde i~ı 

400 memur ve amele de işlerinı 

bırakmı&lardır . Bu itibarla tarihi değerini lırnacaktır . 

mıyacağını söylemiştir. . yoluna harp yoluna tercih etmesi 
Uzun zaman devam eden hı daha doğru olaçax.ını b·ıld' · • _ • ıs ınnış ve 

tabesinin sonunda nazır ne1ıçe sozlerıne son vermiştir. 
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R. Yalgın 
Kilikyada 

Tarsus ve Gözliikule kazısı 

YAZAN: 

1 

-- 10 
ı\la lı i r Kum:ı.nctan Lir gece Almalı bo~azından bir huruç ya

p ı p 'I'ursusa akınnk İ!;liyor. GAce karanlıA"ından istifade ederek 
kara rını f~yle çıkarırk e rı Almalı Boğazındı.ı köylüler tarafıııdan 
sık ı ve kor kunç bir muhasaray a ooşünco lıu verdon Fatihi köy
lülere teslime mecbur oluyor. Ertesi günü Koca bir Fransız ala 
yını teslim alan 45 köylü oldu~unu anlay aca al}lamaQ'a baeh· 
yor) i şte b u boğaz lrn suret le milli lar ihim i ;ı; i n snhifeleri arasına 
gir iyor. 

7 - Aııııaea k .lesi: C.) 
Tors usuıı 90 kilometre do~u kuzeyinde olan bu kaleden 

bahsetmemizin sebebi kale Gölek Boğazıııın şimalden gelen ilk 
medlıali olmasından ileri gelmiştir. c •• > 

1\11lenin diğer bir adınıı (Kocaköy) kalesi) denir. Çünkü kale 
ni n Latısı ıı a doğru Akdağ üzerinde uzayan bir alan vardır ki bu 
alan büyük bir köy harabesidir Harabede topladığım kernmik 
p:ı. rçaları arasınd ı Bizans ve Selçuk eserleri çokoadır. 

Koca köyüu 4 kilometre doğusunda yüksek ve yalçın bir 
kayanın üzerine kurulmuş olan Anonsa kalesi diğer kaleler gibi 
eski devir eserlerindendir. Kale ile Kocaköy arasında büyücek 
bı r kaya üzerine birbiriot kateden bir çok hac şekilleri bulun
maktadır ki Halk buna yazılı kaya ve Kilise kafa adını verir. 

Kilaularda Aıınaşa kalesiuin e~ki adı (Kava&opolis) diye kay 
ded il mişlir. Araplar ise bu kaleye Hısn·as·Snkalibe demişlerdir.(.) 

1903 de Pfr. Ramsey bu kaleyi ziyaret etmie ve kale hak· 
kıuda fotoğraflı bir de makale neşl'etmiştir. Pfr. Bu kaleye (Si· 
y a tı Mcrrn o rdeıı yapılmış ıı ski Bizans kalesi harabesi) demietir. 

Billi zerirle \Buraya ikiııci m~rvan zamanında Bizanstan ka · 
çan l!ık lavuk (.,) lar yerleşmiş ve bunlar g C: lek geçidinin mu ha· 
f ı zı o l mue la rdır). diye mühim bir işaret buluruz. 

l\aleniu güııeyi gayet yalçın Vt! Belemedik Tuneli ile Taş 

Dur nıazııı yoluııa kadar uzayan Çakıt suyuna hakimdir. Kalenin 
güney burcunun altından tren Geçtiği zaman bülün ugonlarile 
beraber bir metreden uzun görünmez. 

YENi MERSiN 

jA ak erlik 

ı 

Fransanın silihlanmıya 
tahsis ettiği para 

26.000.ooo.ooo Frank 

SAYFA ·- 2 
DQşünceler kuyusu 
""'"'--········- -········-- ····--··--
Hatıra Kibritleri 

İnhisarlar idaresi cümhuri 
yetin ou beşinci yıl dönümii 

münasebetiyle piyasaya )·eni bir 
kiprit çıkardı. Basları kırmızı 

ve ayni zamanda kapakları bil 

mesut günün hatırasını temsil 
ı;den fevkalade bir etiketle siiS 
lenen bu kipritleriu ben ktJI 

1 Fraosanı ' 1937 müdafaa 
bütçesi, 1936 ya nazaran yüzde Fölkişer Beo Bahter'den 

simler, en kuvvetli tarafları Alp· !anmasını bilemedim. ne yap 

\ 59 nisbetinde tezyit edilmişti . 
1930 bütçeei ise 1937 ye nazaran 
yüzde 20 nisbetinde bir fazla 
lık gösteriyordu • 

tarın ghrbinde ve ulman hududun dım. İlk kutuyu aldığım zaman 
da bulunan rransız istihkam siste sürterken kiminin basını kopor 

it müdafaa bak8DIDID vazife sala mini ve dola.,ısiyle MııJ'ino hattını 8ı 
ı dım kimisi kutu kenarına 

hiyetleri çok genişletilmiş, moda askeri kıymetinden dllşllrecek mu da 
vandı. yanmıyordu. Yansa 

Fransa silAhlanma progra 
mrnın tatbiki için verilmiş olan 
fevkalade tahshıat hariç, 1938 

fasa ordusuna, tekmil ı harekat hlyette şeyler olmuş ols&ydı, fran 
pldnhırını hazırlıyacak olan bir sız genelkurmayı buna çoktan parlamasiyle sönmesi bir olıJ 
Genelkurmay ş~fi tayin edilmiştir mani olurdu. yordu. 

Diğer taraftan, "baupte (mem Ancak Fraıısız efkdrı umu 
leketlo orgaolzosyonuna dair,, Mr miyesile matbuatın silahların kutuyu güneşe koydum. Bu se 

bütçesi 24,2 milyar fraoka var kanun bazırlan~ıştır. Bu ~aounda ( çoğalmalı1rını istemesi şimdiki 

Rulubetlidir diyerek ikinci 

mıştır . Milli müdafaa emrinde bir harp takdlrıode askerı hare- vaziyette ne kara ordusiyle ve fer hiç yanmadı. Üoüncü kutıJ 
kullanılmak üzere diğer bakan katın idaresiyle b8şkumandımlığıo ne de tahkimat işlerile aldkalı da ayni şekilde çıkınca oturdu 
hklara verilmiş olan tahsisat bu işlerine dair teferruat tesblt edil dır. Asıl dava hdva silllhıdır. ğum yerde ancak dokuzuncu 
rakamın içindti değildir • mlştlr, Bu ter1blrlerden mada, bQ Eotransijan hava işleri mü kipritle yakabildiğim siğerıwııı 

, Bu muazzam rakam, yekunu kOı:::ıet, hazırlamış olduğu mubte tehasstsı geçeülerde nearettix.ı· 
v " dumanına bakarken şu fıkrayı 

1 fazlalaetırılmıetır • 12 ilktEşrin lif kanunlarla, işe YRrıyabilecek bir istatistikte, fransanın 1933-
hatırladım: de Fransa bakanlar hereti, harp bUtOn yedekleri derhal silah v~ 38 yılları içinde hava silAhlan 

i b "' k 'k d · İhtiyar bir köylü eehre gidi 9e deniz bakanlarını, eimdiye $ aşına ca .. ırma • u retındeplr. masına 31 28 milyar frang sar 
kadar tanip edilmie olan tahsi Nitekim, Çek buhranından ev 1 fedı!diğini ~azmıştı. Buna raA' yormue, yola oıktığı zaman ta 
sallan mAda, kara müdafaası em vel ve buhran esnasında hOkOmet men en ziyade gerilik arzetıl bakasından bir sigara alarak sa· 
. d k ıı 1 k - 1 42 parlamentoya sorma~a lOzum gör 1 A'i iddıa edilen müdafaa eubeei 

rıo e u anı ma uzere • meden ba hakkını k il na k M 1 zına a1mıe, kesesinden çıkardı 

ıtı kavıoı da Qakmak taşına 

yerleştirmiş ve çakarak ilerle 
milJar ve deniz müdafaası ioin ·ı b t d ki u da rba ' al budur. Hava silahına 933 de 8'6 

i
l oo atın a , mevcu u emen 11 934 d 36 -1 9

3 887,5 milyon franklık fevkalade takviye etmlşllr, m yar . e , mı y:r .5 
tahsisatın sarfına mezun kılan Geçenlerde ayan azasından ' de 4,4 mılyar 936 da o,6 mıl mis. Kav bir türlü ate& almı 
bir kararname kabul ·etti . Seliye, verdiği bir istizah takririn 1 yar 937 de 5,88 milyar ve bu 

Bu paraların hepsi, derpiş de, Çek istihkamlarının alm1tnla- yıl 8.6 miyar frank harcanmıe· 
· edilınie olan yeni teşekküllerin ra teslim edilmesi ıızerlne. fran· tır · 

j takviyesine, tahkimat islerinin sanın emniyeti de tehdit aftınf:t gir Hava silahının genişletilme 

yormuş, ne yapsın geriye bak 

mıs köy çok uzakta aksi görünür 
de bir yol da yok. 

1 

genisletilmeeioe, subay kadrosu dlğlni iddia etmiştir. Bu iddiasın- si için neşredilen kanunlara gO 
nun büyültülmeeine ve harp da, Çek lstlhkAmlarıoın Fransanın re 938 haziranından itibaren 

k i, bu rıuu yapılışı yeni zamaıılara aittir. ı· malzemesinin plAnlı bir sakilde M8jloo lıattıodakl istihkamların ör! fra11sız hava silAhinda 3085 su 
I\alenin kuzey 98 güneyiııde Sepetkulbu kemerli Kara gra · moderuleetirilmeeine (tahsis edil neğlode olduğunu llerl sUrmUştOr 1 bay ve 59,410 nsteğmerı ve as 

ıı i t laşıadan yapılmış muhteşem kapı kemeri görülecek eserler ., mistir • Halbuki, bu iddialar bir vehimden 1 ker vardır. 2 eylül tarihli ka 
dendir. Kalenin ı çiude bir varoş ve müteaddit Sııhrıoc harabeleri Yeni teşekküllerin kurulma başka bir şey değildir. ÇOokO rarname ile de tekmil h va silı1h 
vardı r. Knlenin etrafında kocaköydeki Qesmedeo başka içecek 1 sı ve harp malzemesinin modern Majloo hattının ne biçimde yapıl tarı birleştirilmiş bulunuyor. 

Kalenin doğusundan geçeıı Çakıt suyunun doğusundaki te 
pe üzerinde Annaşa kalesine nazır küQük bir kale daha vardır 

Dehşetli canı sıkılmış. Hem 
gidiyor hemde Çakmağını durma 
dan çalıyormuş . Köye iki saat 
mesafede bulunan şehrin kenar 
mahallelerine geldiği zaman 
kav her nasıl11a atee almıs tiryaki 
liğin fesirile sersemleşen ve göt 

su bulunmaz. Kaler,in içinde ve dışında kayalara oyulmuş su 1 lestirilmesi henüz sona ermemiş dığıoı gerek Fransız gazeteleri. ge Bu mayıstan itibaren en 
tir . Aııcak, bu gecikme ne par rekse mecmualar birçok vesile modern tayyarelerin Peri ha 

1eri kararan ihtiyar dayanamamış 
keyifli keyifli gülümsiyerek ka knbları kale muhafızlarııııu y ı ğmur tiuyundıııı istı!ade etmiş ol \ 

1 lamenlonun tahsisat vermemesin erle teferruatlyle izah etmişler- liode inşasına başlanm!ştır. vt burnuna götürmüş ve kokla dukla rını i{Ö!!lerir . 1 dlr. lltustraslyon'un 1 llkteşrln la Mamafih silahlanma endu-st 
K 1 • d d b' ll ı 1 · d ~ · k" harabes·ı deıı ve ııe de kredi bu onama o euın ışın a ı rnssa '3 ı çe vresııı e uır oy 1 1 d .

1 
. 

1 
. . rihll nushasında da bu hususta risiodeki aksaklıklar yüzünden mıs. mütevekkil lıir eda ile: 

dahn vard ır. Bu köyde de su kııpları geııe oynıadır. Bundan 1 mıs 0 masın a~ ı erı ge mıştır tafsilatlı bir yazı vardır. rıu itibar tayyare inşaatındaki tempo mo 
mağcl a kayalara oyulmuş şaraphaneler, yal} kablsrı te bulgur · Bunun eebebı, gerek devlete la, henQz tekemmOl etmemiş olan dem ihtiyaçlara henüz tavaffuk 

1 ait gerekse hususi ellerde bula ç k i lb sokuları (dibok) eski kale sakinleriııin zeytuocu olduklarını ve ~ st kamtarı, fransız istihkam etmemektedir. Eııternasjan'ın 

- Barutmusun be mübarek! 

demie. 

bağ yetiştirm iş bulunduklarını anlatmaktadır. Zaten bütün or- 1 nan endüstrinin bu islere kifa tarının sırrım ele vermiş olmuyor haber verdiğine göre iki yılda 
maıılar yabani asma ve )abaııi 7.eyt•n ayaçlarile doludur. yet etmemiş olmasınrladır demektir. ancak 4 bin layyare inşa edile 

f nhisarlar idaresinin bu ce 

milrsini hörmetle karşılarken 

gönül bu hat ıra kipritlerin eski _ Sonu var _ Bu realiteye, , Daladiye mü Mamatib, bıı gibi yazı ve re bilecektir. 

(.) Aıınaşa adı köylüler arasıııda Analıra suretile de talaf
fuz olunur. l\Jaııası t11ah1m olmıyan bu isim Sümerlerdeki (Aoşa 
90 Aıısrır) ile sıkı bir benzerlik gö.iteriyor. Bak, Yakınşark sahi 
fe 333 • 408 • 454 · 455 · 456 Burada (Arşiyalı) da hatırlatmcik 
gerektir. 

(._.) Bu kalo (1671 tarihine kadar mamurdur. (Evliya Çelebi 

dafaa encümeninde söylediği ve ========= 
dış politikayı. ordunun kuvveti Belediye Encümeni Şehirlerirniz 
ni ve iş meselesini ele aldığı __ _ 

1 Eylôl nulkunda temas etmiştir 72 e&nafı 
Fransız mllll mOdıfaasmın 

Oç şubesinden biri olan kara or· Cezalandırdt Bl~n utan l 
dusu, silahlanma eodUstrlsiolo iki Belediye talimatnamesine ve decek, oolediyelerin hazırlaya 

. . 
ıçın 

kipritleri ar..:tmıyacak bir mü· 

kemmeliyetle olmasını isterdi. 

Ali Rıza Tunçel 

[s~i Belediye suyu 
fayetslzli~lnden en az , mUteessir kararlarına riayet etmiyen 72 cakları Qalışma programl!lr101 y 

H S k 1. ı d - d k" "I" Z d olmuştur. Her b .. lse, kara ordu- suçlu muhtelif para cezalarile teknı' k da·ıre mu"teha"sıslnrırıın eni Bene İp tidosın ıswas .8 a 1110 • l3ynt mccmuasın a Usta OJ:rU U a e· ,.. " 
cezalandırılmıştır. d k / k 

cilt 9 sahife 334) 

nin · Bul gardağı makalesi ci lt o sarı 129 susuodakl eksiklikler telafi edile , 1 da iştirakiyle tetkık \·e kati şe- a esi ece 
Kamusüla'lnm cilt 7 salı ı fe 1344 bu ad bir bulgar kavmi ve 1 miy~cek bir ölçUde desğki:dltr~nkla· OoUor Vasfıye Saym kilde kara.ra raptedecek tir . ı Şehir belediye suyunun gelmesin~ 

bir bulgar ülkesi yerine · kavm sakalibe ve milk sakalibe seklin Zırhlı kıtıslnrda e . . . " Beledıyeler,ça lışma program 
1 
n tevıiat yapılmasına rıığmen esk• 

dedir. Arapca kitablardan alınmıştır. Bulgarlar Vcılga boyunun rın yerine bu yıl yenileri koomllş 1 Mersın Beledıye~ı sut çocıı·. !arını koıısey kararııın rııüsıeni - Ruyu akmakta olduğu malumdur. 
tu Ham makloeleştlrllmlş olan ğıı_ muayene t-e muş_avere . evı öz türklcrindendir, Di,ıter Türk kpyleri iıldm olurken her nasıl· r. 

1 
mutohassıslığına tayın edılen den verilecek direktife göre ha- Yeni su amelesi beşyüzü geçtiği 

sa bul garlar hırıstiyan dinini tercih etmiş :ve nihayet Trakya tumenl~re de kısmen yeni malze 

1
. doktor Bayan Vasfı ye Sayın şeh zırlamıya ve programlı işler için tesbltedildiginden elye\'m akmakta 

Üzerlerinde toplanın şiardır. me verılmlş, sovari, zırhları daha rimize gelerek vazifesine başla· her yıl bütçeleriııe lüıurnu ka olan şehir eski suyunun ikinci 
<.; lskılavuk: adının (İskit, Iekıt) gibi (skıd) adile biraz ben kalın ve silahları daha bOyOk mıştır. dar tahsisat koymaya mecbur kanun bidayetinde kesilmesi karar 

zerlıhi bu kavmin Türk ırkına mensup bizırnsı laciz eden bir çapta olan tanklarla takviye edil- Operaıo·r Safa Horhor olacaklardır . l laştırılmıştır. 
kavın olrlu~u tahmin olunabilir mlştlr. Balediye bütçelerine konula 

Buodao başka, su1b zamaoın •ıersı· n Memleket H t · 1 Ha•vva'" ha~ta/ığı 

inhisar Mad~elerinde ucuzluk 
İnhisar izmir adı}'le piyasaya bir 

sigara çıkardı. Sipahi ocafı ve Sam
sun sigaraları da yeni ambalajla ve 
madeni kutularla piyasaya çıkarıldı 

İnh i sarlar idereei her . sene · ja madeni kutular içinde piya 

cumt~uriye~ bayramlarınd~ . bi~ 1 saya çıkarılmıetır. Bu yeni eekil 
teamul halıne gelen yenılıklerı •de Sipahi ocağı ciğaraları 50 
de bu sene de bir kaçmı ilhe Samsunlar 45 kuruşa sahlacak 
etmiştir. tır. 

Bu sene on beeinci yıl mü ŞampAnya fiyatlarında ha 

nasebetile •fzmir. ismile yeni bir zırlanan fevkalade tenziJAt da 
sigara oeeldi piyasaya çıkarıl cümhuriyet bllyramı münasebeti 
mı~tar. MQnha~ıran fzmir tülün le baılamıetır. Bu tenzilat ile 
leri harmanından yapılmış olan Fransız eampanyalarmın fiat 
bu sigaralarıu fiatı 20 kurulf ları 545 kuruea indirllmietir. 
olarak tesbit edilmiştir. Bundan İnhisarlar idaresi baJilerin 
baeka son yıllarda satıeı bir zarara afrmemesi için onların 
harli azalmış ve unutulmağa elindelri şampanyaları daha e9el 
yOz tutmuş olan lüks cigarlar tesbit etmie ve bu eampanrala 
dan Sipahi o~aA'ı. ve Samsun I rın fiatlarını da aradaki farkı 
cigaraları yeni bır harmanla koru7acak ayni se9iyeye indir 
tertip edılerek yeni bir ambala 1 mittir. 

a aıı anesı cak tahsiıı ıt mıkdarı belediye 'J ıc 0 
dakl ordunun kndrosu ·geçen yıl operatörü doktor Safa Borbor ı 

Afyon hastanesi operatörlüğüne uridut bütçelerinin yüzde onun 
b1rkaç defa tez; it edilmiştir. Fran . d'ld ·e- · d d A' 1 k ~, Anamur k"'Z"'Sır1 da koyun ta"lD e 1 ı ın en aehrı' mı"zden au a~a ı O ıuıııyaC.ı tır '. n rı s11'oın anavatanda, denizaşırı ve 1 

v • 
ayrılmıştır. Bu paralar muayycıı aylar çiçeği h.ıstalığına kArşı Rozdo 

somnrgelerlode sulh zamanındaki Y'ılaAyet veter'ıner "aı'res'ı ordu kadrosu 1935 de 575,ooo ki U da ve iki taksıtte ve devlot büt ğıtn, Çarıklar ve Nasreddin 
çesioden nynlac.ık yardım his köylerinde koyunlara çiçek 

şldeo ibaret olduğu halde, bu Vilc\yet veteriner idaresi 1 . d b' d r d J.> 1 d' 
lkt . d ,_ se erı e ırer e a a ,e e ıre aşısı vurulmuştur. 

m ır. 1936 da 652,000, 1937 e "imdiye kıtdar buJunduğu or ıer Bankasıtıa yatırılacaktır.Süt ı 
700 000 bu yıl ise 735,000 kişiyi man idaresindeki dairesinden b ks t · · k 

1 
k 

k çeye u ma · a ıçın onu aca 
çı aruk hUkUmet caddesinde tahsısat Belediyeler tarafından bulmuştur. Bunun 495,000 i ana· 

vatanda, 172,000 denizaşırı memle 
ketlerde ve 68,000 1 sOmOrgelerde 

31 numaralı sokaktaki 15 nu \ başka maksatlara sarfolunamı1· a 1 

maralı daireye yerleşmiştir. 1 caktır . Senesi içinde kullanıl 
bulunmaktadır. -~ ...,.,_ _ mıyan paralar gelecek senelere 

Tek tırnakh Hayvanlar 
Sayıları teabi t 

edilecek 
Bir harp takdirinde, fransa Japony n n 9 Je letle olan devrolunacak ve bu paralar ba 

5,5 milyon kişiyi bemeo silah al- a 1 u v şarılan işlere mukabil Belediye Vilayette mevçut tek hr· 
tına alabllecek kudrettedir. Bu k ı • b ı ler bankası tnrafındaıı müteah nakla hayvanların sayısının tes 
DUO 4 milyonu tallın Ve terbiye mu ave esı ozu muyor bitlere Vl>rİJecektir . ,1ı biti iÇİD vilayetçe yettiği ka · 
görmllş olan yedeklerdir. ,Bu be· Tokyo 2 (Radyo) Japon Y p k l dar cedveller basılarak her 
saba gOre, Fransa, harp halinde h . . eni orta O l 
sulh zamanıodakl tomenlerlnio Oç :r:cıy~ naz:~~· n~;zıın~. sö~ mahsulu.. tarafa dağıtılmıştır. Bu ced· 
mislini seferber kılacak mevkide· s Y emıye se ıye ar 1 r za r I veller köylere ve kasabalar 
dlr. Sandan başka birçok tomen· bulunduğu bir beyanatta ja d d ld 1 k t 

Ş h · · b ı ı· ~en ·ı a o uru aca ve mevcu lert devamlı bir surette Afrika'· ponyanın dol{uz devfotıe e rımız se ze ıa ıne ~ . • 
d • d mahsul portakal aelmi"e baala hayvanların sayısı teıbıt edı-dan çekip getirebllecek kudrette· mUnaki mukaveleyı fesh~ e "" 1 v 

dlr. • ceğioe dair şayiaların ldoğ mıetır . Henüz iyi yetişmemie lecektir. Bu iş h~r sene yapı · 
FruoRa daha şimdiden hatırı ru olmadığını söylemiştir. olan bu portakallardan yafa cin ; lacaktır. Bu suretle viliyette 

sayılır bir askeri kuvvete malik M 1 h ç· · · · si olanların adedi 3 - 4 kuruş mevcut olup hayvan vergisin· 
umaı ey ının ımat•ı arasında satılmaktndır. ,. . 

oldutu gibi, organizasyon bakı için Japonyanın İngiliz tara ~ den haraç kalan hayvanların 
mıodan da bir harp haline göre . 1 Son guıılerde yağan tolu ba 1 . d h bit 
çok mOhlm yenUlkler yapmıştır. fına d.eğıl sa .. dece p~ra!a . m~ zı portakal bahçelerine zarar I sa~ısı a. er sene teı 

Bu yenlllk ıon kanunda, mil temaytl oldugunu bıldırmıştır vermietir. edılecektır . 

-
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Dünyada Neler oldu Neler oluyor 

Londra Dünyayı ~olaşan 

MERSiN 
Pi YASASI 

i- 11 - 938 

• 
1 L A N 

Sıhl1at ''(3 ictimai mııavenet 
Miidiirlüğünden 

Ku. s. Ku.s· 
~lersin, Tarsus, Silifke ltastalıaneJerinin nlhk 

277 2 lira 35 kuruş nıuhaıuuurn bedeli 183 k·alem 
ilaç ihtiyacı 21 ~ ı t 938 tarilıine rasılıyan pazarLesi 
gflnii saat oıı beştP- ihale edilmek iizr~ içel \'ila
yeıj daimi euc\imeniuce açık eksiltmeye konmuş. 
tur 

!J~ 
tJ .J 

31 
29, 

6, 
yok 
28, 

4,50 
4.,25 
3.50 
li,,50 

3 25 

3,62,5 
3,37, 
5,50 
8,,11 
.1,25 
4, 

11 
15, 

yok 
47 
46,50 
50 
80 
yok 
110 

47 

isteklilerin bu rı:ı ait şarlnamey i görmek ve 
alınacak ilacın marka. ve hangi fabrika malı oltlu 
ğunu ~ulamak için hP.r giin içel vilayeti ~ıhhat 
müdürfijğiine ve ihale giinii belli saalle 207 lira
lık muvakkat ıemiııatı V4~\'a banka m~klulrnnu 
hamilen icel vila\·r.Li daimi· erıdinıenine müracaat 

6 lara ilaıa olunur.~ 3-5-s-ıı 

i l A N 

iç el Haf ia müdürlüğünden 
12 

1 - K.,şif br.d~li 2650, l 1 lira ohm &ler·sin Ulf'lll

lekel hastahanesi ikmal inş~cıtıuıu ihal~si nıu~ar 
rer oları 31 10-938 tarihinde lJlip çıkm<ıdı~ırHian 

48 2490 sayılı kanunun 43 üucü maddP~ine te\· fıkan 

51 
On glin uzatılarak ıo 11 938 tarihine tesadüf e
de11 perşeıu be gü nii s:ıat on beşt~ ihalesi yapıl-

120 

48 

36 

nıa k üzre açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - TaliplPrin fazla •Haltimat almak ii ıre Nafia 

müdfırltiğiine nıiiracaatları ılan olunur. 

i L A H 

Mersin askerlik şu~esi ~aşkanhğm~an 
938 TPşrin celbinde bedel yatırJn ~rauan ar

zu ed~nler ultı et) lık talim hizmetlerini ifa etmek 
üzre kıtalara sevk edıltıcekleri ilan olunur. 

28- i -3-5 

100
1=-=--------------------------------------

1 
Saygı değer müşteril8rime ı 

YE NiMfRS H 
Si lif hede misafir kaldığınız müddet 
ce rahatlık, temizlik konfor ile bir 
gece geçirmek yorgunluğunuzu din-

lendirmek istiyorsanız Yeni han 
oteline şeref veriniz bütün dikkat 
ve itinayı bulacağınızı sayın müşteri-

1 
lerime vaderim. 

Silifke Yeni Han ve Oteli 
Müsteciri Adil Madenci 1 
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• • 
enı ersın 

Cenubun en çok okunan ve tutunan ıazetesidir. 

içten ve Dışta n günün en mühitn ve en taze haberlerini 
YEN! l\l.J:ER.SİN DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

•=-== : .. ışı!Ş!,: .ıst ·ıss - ~ ımürekepli kalem üç yüz senı 
lir~ y • D • k • • -ı evvel mevcuttu enı 1 ımev·ı m ' ~Jlirt·k~plı kalmuiıı ÜÇ 

· . W. \' iiz seuel i k lıi r mazi ol .. 
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1 Sümerbank Emlak ve Eytam . bu sayede uzun muddet 
ya Ça ışınız. bankalarının kurumudur 'yazı yazmak kahil olur. ' 
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Ta a ait bütün işleri ucuz 
ve süratle yapar. 

En yeni ve cok çeşitli harfleri 
Yeni Mersin Matbaasında 

bulabilirsiniz. 

KİTAP GAZETE VE :IYIECıv.rUA 

1"abı Yapıir · 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler Evrakı · 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve beğendirmek şart ile yapıhr . . 

ariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir • 
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SIHHATİN İZİ K.OR.UYUNUZı 

- J>'l ASIL ]Y.[I 

NKA YADELEN 
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Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekAletinin 672 numarala raporu 
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Gfiriirıiiş: Bflrrak Kalevi yel; '' loo smii suya sarfolunan 
1
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ıııikiları,, 0.2 sm3. 1 
Htırık : Herık~iz Mtıcmu sPrtlik derecesi "Fransız,, l.5 
Ko~u ; Kokusuz Uzvi ıuaddc~ler için sarfolunan müvelli- B 

düllıumuza litrede o.4o mgr. • 
Slilfat "SO 4,, litred~ 0.0033 gr ı 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Nitrat "N o n,, ,, o. 0040 a 
Nilrat "No 2,, yok 8 

Tadı ; Latif 
Tt•<ı 111 ii1; ~ı ı.ted i J 

Amonvak ''NH3,, Yok • 
F~nnin erı son usulleriı;e riavet ederek kaynadığı yerinden ilıba- i 

ren i tasyorıa adar içi kala~ h k.:ll vanizli borularla içi mermer döşeli 
hellurhavuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki v~ kimyevi 1 
t!V~afırn muhafaza ederek ve hiçbir suretle el drğmeden hususi kim- 1 
yHgerimize ve Adana· Sıhhat Bakaulığımn tayin ettiği Sıhhiye nwmn-
rn huzurlarrnda damucanaJar ve vagonlar KAY ADEL~N suyu ile 
yıkaııdıktan sonra doldurulmakta ve ağızları Sıhha~ memuru tarafm- ! 

« dan ıuiilıiirlenerek şehrimize gelmektedir. * 
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Vurtdaş Kızılaya aza olunuz 
Y rni ~leı·sin basımevinue b4asılm~ıtır 

talarwızı en nıüsail şarıl~ r V•~ ft>diyP- kolCjy ldır 

l
h~larile yapar. 

· Pariste k :>lay yazı )'a'l 
Mersinde Mümessili 

wak iciıı bir harika ıcad 
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PdPrı bir :Jdanı gördiik bu 

' 

ı ı ' 
1 • 

, •••••~·:•=E*'•!••:·~·:··:·a•••••• 
ada uı glilu Ü~Lt· u ~ait> n, 
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Sağlık Eczanesi 
Mersin Gümrük karşısmda~1r 

• kO)ll)' O ı bızım gibı IUÜ . 
rekebe batıl'a batıra de-

her nevi Avrupa, Yerlir eczayı • 

tıbbiye ve müstahzaratı bulunur. 

ğil uzun müddet yazıyor 
da miir~kep gene kuru
muyor lHirekebe bir batı 

rişta on yaprak kağıdı 

<lold ur~ bil ı \ 'Ol'. .. 

İHTİVARLIK 

Peşinizden ~eliyor 

ONA KARŞI 

Hazırhkh Davranın• 


