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Büyük Millet 
meclisi 

Ankoraya gelen izcilerimiz, 
bu sone iç Anadoluyu doğru üç 
günluk bir goıintiye çıktılar.Baş 
laıında 93 muallim ve müdür 

bulunan 2150 genç, Kırıkkale ve 
Kayseride harp fabrikalarımızla 
dokumakombiuasını gördüler.kül 
tür Bnkaıılığııım bu teşebbüsü 

rıü ı:ekadar öHck l eı idn :Hatta 
bunun bundan sonra Ankaraya 
Q'elen mektep .cençlıği için bir 
anane olmasını arzu ederiz . 

Aııkarn G (Hodyo) lfo~\'ekıl 

C ifil Bayar bu sabah lstonlıul-
ç ·-ind ziraat Ankara 7 (Radyo) B. M. 

Meclisi lıu gün saat 14 de B. 
Refet Canıtezin riyaseti alımda 

t~lırnmıetır . 

dan AnkQraya dönmüşler ve is
tas1 oııdn B M M. Rtı isi Abctul- se açacak • • 

Si 
Boluda şiddetli 

Kar ,; 

yagıyor 

halik Rende, Vekiller, Saylnvlar,I 
Emııi)•et Direktörü \e daha bir 

çok z~v:ıt tarafından kurşıhın·ı 
mışlardır • 

Boşvokilimiz gar saloııuııda 

bir müddet istirahat ettıkten 

sonra Heyeti Vekile ilzalariyle 

Zir at kongrası hazırhkları ikmal edildi 
oı1ğre için bir l{ütiiphane teşkil etnıek 

\]zere 70 n1tıhteıif mevzuda f)Ser hazırlandı 

Ankara 7 (Radyo) Dün şk 
şam yaQ-an yağmur ve kar qece 
sabaha kadar devam etmişlir Kar 
eehirde 30, dağlarda 80 sautimi Oıımonlı gençlikleri bir, ni· 

hayet iki eehirde mahpus kal· 

mıelardı . Taşrada mektebe gir
mek demek, .ana bab.l yurdun

dan kurtulma fırsatı elde etmek 
demekti : Bir defa lstanbul ve
ya ona benzer bir kalabolığııı 
içine utıldıktan ~ionra, büLün ö· 
mürlerinde sıla lıorcunu ödiyen 
ler lıile ne kadar azdır . Büyük 
şehirlerin ötesi, Osmanlı e1ıti 

için, menfa ve gurbet sayılmu~
tır . Bu elıt, memleketi öğren

ıni)·erek, bilmiyerek onun hak 
kındaki büıün )'abnncı toHikkı 
Ve telkinleri gözü kapalı kabul 
ederek yetişti . Oomanlı do\•ri
niu ne idaresiude, ne polıtıka

Rıııda, no de edeL ,atında mem· 
leket dfıvası görülmez , 

E~eı· hiç kimse saray ve 
Babıftlı eşiklerıııden uzaklnşmcık 
ıstomezse, oğer zekd \'O kabılı

Yetleri az çok ş tıYcn her Türk 
hazır şehirlerin huıır zc . .. leri 
iciııe atıl ı p k(Jlı so, Aı ı:ıd...ı. u } u 
kinı yapacaktı ~ Y huı Aııado ıı 
kimin olacal tı ? Uüyük horpto 
ister isleınoz tr şraya çıkaıılar, 
her tarafta çarşınm mnmur mn
halleniıı, i~ \'e ticuı tin kimlere 

!\it vldu~unu ~ördükleri znman 
bu suallerin ce,·nbı ne olduğunu 
Bnladılnı· • 

Ank.ıra rejımı, O maulı dov 
rinden kalma güzıdeleıi, bir ikı 
Bahil şehrinin bağrından sök
mek, hotıü Ankura)'a getirnbıl

nıek içın ha)·li müşkülfıt çekııı ş 

tir . Mobueılarımız koııdılt.rıııo l 
Rulon tavassut , o iltimas rical -

1 
rınıu ) üzdo doksaııının bır ıok 
earıo, lstaııbuldaıı ayrılmamak 
eıırtınn bağlı olduğunu hatırlı)O 
Cııklardır . 

görüşmüşlerdir · 

Sovyet iMilalinin 

Yirmi beşinci yıl 
dönümü 

::\1oskova 6 (Rndyo) Bütüıı 

Sovyet Rusyada Sovyet ihtila
linin yirmi beeinci yıl <lönfımü 

hararetle kutlanmıştır . 

Yoğuslavya Kral Nai~i 

Belgrada döndü 

Amerika , Fransa 
Öğretici 

ve isvicreden 
' 

Filim satın 

dört bine 
alındi 

yakın 

Zmrn t VekAloti, Büyük Şef Bu arada, Türkiye Ziraat ta kiye debııgcıt madAnlori ve otok 

l
bulmnştur . Karın Bolu dağının 

geçidini kapamasından endiee 

edilmektedir . 

Kara~eniz~e f ırtmalar 
Atotürküıı Kamutnyı geçen sene rihine bir bakış başlığı altında ritiği, mahrukat ve kereste ma 

ki açış nutuklarında vermiş ol dörl yüz sayfn kadar tutan bir den dıreği mec;;eleRİ, l.ıağ ve bah Bir motör battı, 
dukları ziraat ve ltöy kalkıııma eser hazırlnnınıştır. Bu kitapta çe ziraatı orman tPdrisatı, tee l E / 
Si direktifi İ(e bu seneki nutuk tnrıh öncesi \.' 0 bu çağn ail kıA 1 c r mılıi Otmaıı nıtıhısüllı>ri ve ma 

1 Vt•pur ar reğ i 
lnrın~a l~yi.t lıuy~Jl'mUş oldtık!a I bır dokümanter bir fıısılrhm mulAt ihtiyacı \'e kı:ırşılama pil' limanına şığındılar 
rı zıraalımıze alt meHe•elerın sonra Türkleriıı medentyf'ti oldu nı tohum ve ilAçlamn Karede 
plnıılaşmosındn ve tl3sbitind fi gu gilıı ouun ınesııedı olan r.iru niı. mıntakası hububat ih~iyacı Ankara 7 (Radyo) Karade 
kırlerindeıı fuydalanmnk üzere ı:ıti, nıçılığı hayvaııcılığı, meyva yoııca, kimyevi gübreler, pamuk 

1 

nizdek şid~eıli ·~ırııııal~r devam 
tôpluyacağı kongreye ait hıızır cılığı vo zirai sanayii ılk defn te culuk ziraat alııtleri, hayvan etme tedır . Bır motor batmıı 
lıklarını tıınıamilo bitirmiş bulun si:. \'e yaydıklarmı tarihi vaka sağlığı, Türkiye köylü Cnüfusu tır . ~· .~apur v~ ~ir çok .m~ıör 

Relgrnt6(Rndyo) Yugoslavya cır. ar ıı go::ıtor ı ten sonra osmaıı ı uüıı tehlılı keııdır eteu JU or a · mnktn ı 1 1 .. d k 1 ı . . . k · -t t Erqtlı lımanına ıllıca etmıetır 

l{oııgreııiıı devamı Aırasıucta devri ltınıiıııaıtıın önco ve 6011 anndolu çifçiligi arıcılık, sığır<'l Fılı'stı'n Mu·cadelalerı' Kral Nııibi J>reııs Pol Romııııya 

do Kral Kıırol ile görüşlükteıı 

sonra Bükreşt n Belgrnde dön
müştür • 

Yoğuslav~a Başvekili 

kalliyetler için 
bir nutuk söyledi 

nıuhtolif memleketler Zıraat Ve rn olaruk mütalaa ve çok dikkrı lık atçılık kümes hayvanları ve 

kOletleri ıı~ş~iyatıııı. göster iı· b.ır j ıe. deQ"er vı aik~lar \•erı~mekte.dit• toveancılık, soya pa~uk_ z_eriyat~ 
ırnl.oıı, ya_ııı bır sorg'. de tartıp l l{ıtapıa meşrutıyet ve oumhurıye mızda İıilı1h ve teksır \ulun reçı 
edılecoktır. Bu neşrıyat ıırasın ıin ilk on beş yılına aid kısım ne stınayii debagat ene.tösü de 

cia en mühim olou eseı ler ter Jar da vardır. Hu köy ve ziraat ricilik, hayvan hastalıklarile mü 

cüme eltiı ilmiştir. ık~lkınma .. huli pliln hakkında cadele şimşir, Turkiy_a ormancı 

Araplar Hayfaya 
üçüncü taarruzla
rını da yaptılar 

Mesleki eserler 011· de etud yapılmıetır. tığı vazife \'e goyelerı, uzunyay 

k · 1 ı. h - Kudüs 7 (Radyo) Araplar Bu serılerdeıı baş a bır de Kongre için mükemmel bir la atları huuu atta surme zarar 
1 ,_ . 1 h 1 kt d 1• - - ı k'I k - ıarı ve nlu·c.,d ... Jası' hayvan ~em·ı Ilayfaya üçüncü baskını yapmıa mes 0111 os0 r er azır ırnmn a ır uutup 10110 tee ı etme uzoro .- " , " 

Ek~ t ınsiyoı• memurunun vaz fe 70 muhtelif mevzudu oser hazır meselesi, zırai müc:ödele orta !ardır · Eşya deposundaki yan 
Belgrat G (Hadyo) Yugoslav s ııi ıınsıl yaptııt"ı i lhnUlt ve ih lnomıştır. Bunlar ulükalı müte aııadolu için ziraat motorları gın 50 bin liralık zarar yap 

Boşvekılı Dr. SlO)'ndiııoviç Liı raca& işleduin çitçiler üzeriııe te hasıns teşkilat tarnfıııdan hazır silo pirinç flndık yeeil silo polil' mıetır · 
nutuk söylemie ve bu ııuıkuııdu siri, üzüm usarecıliği \'c sidrocı lanmış müsbet mütalen, telkin tikası meyve \'o sebzeleri kıy Kahire 7 "Radyo,. - Kahire 

ıkalliyetlorden bahsederek Yu- lik, domates usareciliği, zah:re \'e planlardlr. Sayısı )'Ü:t.e yakla mellendirmo yo~ları Türk iyede ı~ 1 ü~h~ersit~si talebesi filistin için 
goslavyaclaki ekalli'-'etlerin dı""er kuvulan, koşu atı cıııslori, sat!' şan bu zı"ı·aa' rai randıman nısbett muk •reselı buyuk bır kongre yapmış ve ka 

J n J seri sırusıudn, • 
vatandaşlarla a)ııi hukuka ıı ,, mel ~ürüleıi islahı eserleri, hu olarak biralık arpa fuoda tulıii rar sureti fmzalamıslardır. Karar 

teknik imkan vo icapları bakı ı ı t ı ı ı d f'I' t" · lik oldutı"unu SÖ} IAm işlir . seriııiıı başlıca kitoplarıdıı·. ve suni to ıuın ama o ıum arın suret n e ı ısının arap yurdunun 
_ _ _ _ -~-- _ mındau Türkıfoııiıı ıirni bölge üre&ilmesi, orta nuadoluda kuru ayrılmaz bir çüz'i oldu~nu bildir 

• r 
1\1 illi SosyalL~t kongresirıde 

ir Nutul{ Söylerlı 
Hitler diyorki : Daima kuvvetli ve itti-
hatlı olursak bugünkü ve yarınki l-

manyanın başına bir şey gelmez 

ıere d)'rllmnsı, 'rürkiye ziraatı zirnat tabii gührolerln ehemmi mektedir. 
uiıı esas müesseseleri, Türkiyode yeti ham derilerimiz, mısır, fıQı ---------

sulu ziraat Türk sert ve yumu sanayii üınis meselesiipek böcek Hatay . Suriye 
şak lJU~daycılığı ve imkt\nları ciliğı ve plftıı buğdaylarımız ve 

zeytin ve ıeytiocilik, süt ve süt teknolojik vasıfları şarapçılık Tahdidi 
<:ülük ve ma111ultitı, Türk tütün Türkiyede su ve sulama mesele 
ve lütüncülı.if{ü, şarııpı.;ılık, geniş si gibi ziraat istihsal ekonomi 
ölcüde tavukçuluk. toprak orın ve köy davalarımızın ana mev 

hudut ko
misyonu işe başladı 

1 
yonu, kC\y ınonoprofisi, hayvnıı zııları vardır. 1 Antakya (Yenigün) Ha 
Hergi ve pannyirleri, Afyon lrn Enternasyonal ziraat tay ile Suriye arasıııdaki hudut 
yun ve tifıik, okaliptüs,Anadnlu aletleri sergisi açılıyor l ıarı tehdid eylemek üzere muh 
toprak ve ~ ulnrı, yüksek ziraat Ziraat vekflleti istihsali top 1 tel it Türk - Fransız komisyo 
eııslütüleri tıdınıı verilmie Tür Sonu ikincide nu dünden itibaren iee baelamıı 

Cümhurı)•etin orı ueşiı cı >·ıl 
dôııümüııde vazı)·e l>aşkndır . 
Aııadoluuuıı eo ücra yerleriı.:do 
Ciirııhuriyotin ınenıluketçi gcııç-

liğıniu her türlü ie kadıolarııın Vaiınar G (Hndyo) Mılli sosl ı · b d · · 
ıırt k . k nu ııo ır şey geleıncr. emıeıır 

1 hfıkıın olduğunu gorme - , yalıst partisinin senelık toplan ,. k h l'f . -
1 te · 1 .ı.' utu mu to ı sıyası me ıa 

Yız · Bu gençlık, ılk zaman arı tı ında B Bitler beklenilen nut 
Oldukça sert bir muhit nıfü:ade- fılde nyrı ayrı tefoirlere uğra-

tır. o ll n111 tl l iye L Bayram 1 m ız yeti ~~rg!:, e=~~a:eı~~s~:rk A~: 
Ve y tın an Bas 1n1 ıanogıunun riyasetinde kurmay 

lesj "' t k d" d kuııu söylemiştir . B Hitler hu mıetır . 
J upmış ır vo ·en ın en eou _ . 

ra 0 91 1 el 1 . . kA 1 uutkuııdn bu gun elde edıleıı 1, 1. k ' lı 1 f , "' en ere n ın ıyı ım un ar, .>er ıııde ı yn ancı mu ı eı-
ha rıf t celorin Almanynnııı yorulm.ı 
k 

zırlı)·arak pıyoııı1' lık eerefını lor nutkun lıozı kısıuılarıııııı 
aznııınıetıı· . Demir ) ollat ınııı )'aıı mPsa•si•ıin müköfaıı oldu-

e A çok ı;;ıddetlı olduğu kon rntınde-
OStıltırırı re endüstrı ) hut 111<1- i!uuu kÖ) leıııış, harici 90 dohılı 
~en fonlıyetlerinın uzaktan )a- ıeloıdon halısetmiş, doıma kuv- dır . lııgıliz lıiıkiimot adamlaı ı

na r lpılun hücumuııdapekşıddet ındoıı dokunduğu her )'erde, ntıı \'e ittıhntlı olursak lıu güıı 
eiındi momlekotçi cümhuriyot kü \'e ynrıııki Almnnyaıııu başı li olduğu söylenmektedir . 
Q'ençliQiııin ~e\'k ve sayi göze 
Qarpıyor; mazi hasreti ile yıp-1 rııu eseriııi pordeli)·or · Fakat raflnrıııdan Ankaraya doğru ge 
r~tınıı Ü!imanlı güzidesinin ye 1 hılıınbulun iş ve kazaııQ kaynak !enler, umumi bir memleket ııı 
tı.ııi, istikbal rüyıısı içind 0 ken- larına, endüstri faalıyetleriniıı şı:ısırıın imıicamlı manzara 1111 

dı ıalınıeılerirıi u ıula 1 Al tü k l rnkamlarıno, lı'1 llbİ inş larıno görür 1 er ve içleıuı 
~eııçııeı ıuıu or E~er ıl\bir l dıkl nt t:dılınee, cümlıuı ıyetın İM mılli kudret ıtikadı lıer türlü 
llauece ıll:'rı :eıeulı:ır nı selesıııo tbnbuldaki e~eı ınıu ıulı dnlı•,sa- ı loreddüt \"A ~.ıHları köküııclen 
~ınırsa eşraf arlık oıılardır·nıt!m doce ve kısaca clsıanb~luıı kur~ gırteı ır. 

ket ve lıalkıu kuvvet kaynak- tuluşu•, Balkan harbındeııberı Memleketı dolaşmak, eski-
llltı . 
1 •le doğrudan doğruya onlııı· 
~rıınRtndırlar . 

t E ııebıler l'ii nhuriyetirı oı:ıe-
tı11 

1 ltıııımal· ı~ııı l:.tnnlwldan 
ııokı a- -
~ö ıı ınnlı, dt ı ler . ozu 

rAııJı.r vo nklı oulı)·aular 
l~ııı - 1 
ll CUmhurıyetın ASerı tanl ııl 
~ 

da hı hüıüıı gerıışlığı ıle goı Ü 
Lıı· 

~ ır . V ıkın or rf t h rap m -
1
' lı uuı ı,reııç Turkıytıuın unı-

dernm eden yıldırım hızlı sukut 

ve iııhitatın yerıne süratli bir 
kıılkııınıa koınt oldugu ooloşıl

nıamak imkansızdır . Ftıkot hu 
eser, cüınhurıyetiıı eseri, zıhin 
lerde uoınboı;ı bir harabeden bae 
ka hayalı re hatırası olmıyaıı, 

Aııadoluda ('il sallı! lıakışları 

ı.ıhı halarc ısıı a k(\ııdine çehi 
) or . Ş.ırk, eımal ve cenup ta· 

den, ümiısizlık ve yese düşürür 
c1ü; şimdi, ümitsiz vtı meyus o
hıııları todavı ediyor . Parti ve 
Külliir Bnkaıılığı, Türk gırnı:li 

ğıııi ıneınleketıe dolaetırmak içııı 

fmıal icat etmelidirler . Bize 
hok vermek için, bu günlerde 
Türk i yeıı in yüzlerce mektolJi ıı 
de 2150 goııciıı arkaoaşlaı ııı 

unlatıı~ı hikayeleri toplayınız! 

binbaeı Suat Kuyae, harta yüzba 
eısı Aliden mürekkPpiir. 

Uefhron Yinıa gazetesi yazdığı baş nıa alesinde · "" ~:~~!:~~:·~~;.::.~~~. Fr~i~ 
Türkiye diğer devletlerle yeni bir münasebet sistemi Fr ıusıı znlııtıyle eski Kırıkhan 
takip etmeye başlamış ve üzerine dikilmiş ol.an ya ist•h!ıaıut zııbıllenııdeıı nııjrek 

bancı gözleri uzaklaştırmıştır, demektedır • j kttptır _ _ 
___ Heyet uç gurı~enberi ihzn 

Atine Eloheroıı Vıınn gaze olaıı yabancı gözleri uznklaetır rt mahiyette top!ırntılar yap 
lesi Dost ve mfıUefık Türkiye mıetır . mış ve düo lıırıkhana giderek 
lıükümCti bu gün cümhurıyelı 1 Büıün Avrupada_ T~rk.iyey.e saat dokui.da umumi bir toplan 
nin oıı beeınci yıldöııümüııü tes hürmete eayon ve muRovı bır mıl tı yapmıelardtr. 
ıd <>tmoktedır. Bu devloLin yom ı ıet nozari)·le bakılmakta ve dost Heyet eimalden baetamak 

1 1 1 clö - - ıu-r o•duı?u herkesçe arııumektadır, üzere cenuba doğru tebdıt itle 
tı ışını < n yı uuıııuc • . . 

. b 1 •. ı.·ya Filhakika husule ~elen de~ıeık rine dovam edecektir. Bu mı Ilı rıyrum uı :ı.ı . . _ . 
. )"ık sayesıııde yenı Turkiee arsı- Muhtelit beye\ı·n me · · · 

nıu hududlarıodaıı do dışnrı taş 
1 

h d k tı· b
1

• lh eaıeının 
ulusa ı:ıa u n uvva ı ıı· su ne kadar devam edeceği b il 

maktadır. Çunkü Mus&afıı Ko amili olmuş, bu sıyasası sayesin deQ'ildir. e 
ınnlle arkadaeları tarnfıııdan ye de komeuları üzerine müessir 
nı l·ir dttvlet yaratılınakla ınem tesirler y&pmıe ve bunlarla dü · 

lektıtıu kuruluşu reııileııınekle rüst vo samimi ınüııasebotler te 
kalmamış ayni znmnııda dn 1110 sis elmietir. 
dt:ıııi devletler sırnsııı dnlıil Gerek Türk Yunan dost· 
olan yeui devlet, lıuıılarla bır luğu gerekse bundan sonra te· 
likte tt1rakki rolunda melin eekkül eden Ba!kan antantı iete 
adımlarla ılerlemiye uaelamışltl' bu ruhi haletten do~muelardır, 

Polonya~a inti~a~at 
lfükumet bloku 

kazandı 
Bu yenileme urticeşiııde tür Tiinaeııaleyh bu günkü yıl. Vareova 6 (Radyo) Polonya 

kiye diğer dın•letlerle yeui bir döııümü münasebetiyle Yunan da yapılan seQimde hükümet 
ııııiıı::ısebet sistemi takip etnıı)•e milletinin i:-har ettiği temennilerJbloku ittifaka yakın bir ekseri· 
başlanıı@ ve üzeriue dikilmia' J9ten gelmektedir. yet kazanmıetır • 
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Kilikyada 
Tarsus ve Gözliikule kazısı 

Y. Yalgın 

1 

idman vurdu 
Sporcularına dün 

ziyafet verildi 
-= 

Pezar günü idman yurdun 
d11 idman yurdunun on üçüncü 
yıldönümü onörüne sporculara 

Şimdiye kadar mlıtıılea ettt~lm\z kelelerl klteplara bak.arak 
1 
bir ıiyafet ferilmietir. Daha sa 

Roma, Bizans, Selçuk devirlerin~ mal etmeğe mecbur kalmıştık. · bahtan yurdu dolduran gençler 
Buna sebep ellmlıdek\ kitapların yeni devirleri aşamamış olmalımdır 1 öğlene kadar muhtelif spor hare 

Fakat bu nokta üzerinde biraz durur ve dOşOnUrsek bu kttle·: ketlerile çalrearak vakıt geçirdi 
terin bulunduğu yerlere nazarıın pek esk\ zamımlarda da mevcut ler. Öğleyin yurdun salonuna ha 
olduğunu kabul etmek zaruretindeylz. Jsanın doQ'Lmundan 4000 

1 

zırlanan masada yurt idarecileri 
yıl önceye kedar Klllkyadtt Solitlerin yaşadıklarını, Mllattım 2000 n'ınde hazır bulunduğu haide 
yıl önce b:.: topraklarda Etilerin ve Arıava kOltUrUnOn varlıklarını yemekyeıımiştir.Yemekden evvel 
liatırlarsak bu lddlayı tabll olarak kabul etmemiz zaruret kesbeder yurdunQalıeması hakkındasöylev 
Mamafl buna dtıir elimizde ilml vesika de yolf de~ldtr. ~er1 de. bulut nulmuş ve yurdun ga 

- 11 . 
Kilikya dağları v6 kaleleri 

ıp erı anı mıetır. 
1926 senesinde Almanyanın ~ark cemiyeti Hltltçllerinden Dr. Ço~ neeeli geçen yemeği mü 

Forer \le arkadaşı profesör Vigtrnd Anadoluda eslfl Etl yollarını şe '. tea.\iir çok güzel tertip edilmiş 
bir ve ayaletlerfnl tıs1ln ve tesblt lçln yaptıkları araştırmalarıo so ' müsamere pro~ramının ıatbika· 
nunda bu iki mntebassıs yurdumuzda yllzden fazla Eti ayaletl ve tın>ı geQilmietir. 1 
binden fısz)a Eti şehri tesblt etmlşlerdtr. (l) Bu alimler diyorlar k\: lştiklAl ve sporcular mare1nı 

Trabzon da 
Rir Otıobiis Faciası Olclıı 
4 kişi öldü, on ağır, 8 hafif 

Varah var 

1Ziraat 
ı Vekaleti 

il Orma~ Çiftliğitıde 
Ziraat işleri sergisi 

acacak , 
Blrlnctden artan 

Trabzon (A.AJ - Dün uir j tıkt:ın sonra seksen metre dı:ırin Irak huı:msi~·etlerine ve milli eko 
otobüs faciası olmueıur. 22 yol liğinde bir uçuruma yu\'arlan I nomiye urguıı eart!nr altında 
cu ile Trabzoodan Erzuı uma mıştır. A.:ab~ -~nr~alarıınış )'Olcu I modernleştırme kararını tatbik 
hareket ecten erzincaıılı Selimin hırdan dordu olmuş onu ağır edecek olan vasıta ye takibler e 
idare etti~i otobüs maçkanıu sekizi hafif yaralanmıştır. Yara! verdiği h11susi alllkayı göster 
meksila yokuşunda eöförün Pi lılar şehrimize gotirilmie ınflmle ! mek için evelil ziraat aletleri ka 
reksiyonu bir başka ı:ıoföre ter ko \•e askeri hastanelMde le tııloıt sergisi açacaktır. Vekfılet 
ketmesinden ve yolun bozuklu l Ja\'i ııltıııa alınmıştır' Şoför yara önünıüzdekı sene Türk toprakla 
~undan sağa sola rampalar yap lılar arasındadır. rıııa ve politikasııın en uyğun 

Romanya ve Yugoslav~ra 
arasında fikir beraberliği var 

Hariciye nezareti Bir resmi te~liğ Neşretti 

illetleri seçmek ve bunlara mah 
sus gümrük resimi ıo:ııs111e ça 
lışmak için Ankarada enternas 
yona! bir ziraat illetleri sergisi 
açmayı kararlaetırmıştır. Sergi 
orman çifliQ'inde açılacaktır, 

4 bin flim 
•Etı, şehirlerlnt mağar&larda ve yabut ta dört tarafı dik Ustu müteakip yurtlu gençler tarafın 

ve clyorı yayla olıın dağlarıo başında gOrUyoruı. Anadolll Etllerl dan idare edilen muzik milli ha 
nln bu hal başlıca adetlerindendir. Bu saydı~ımtz yerlerde derin ular çalmıe ve bazı gençler ta 
su kuyuları, ynğmur su tesisatı y11pıları tamamen Etilerin olmukla rarıodan milli oyunlar oynana· 
beraber kale ve hisar glbr surların temelleri de onlımn blnaların· rak earkılar söylenmiştir. Bükree, a.ı. - Hariciye ııe-

Programın en zengin kısmı znreti tebliğ ediyor: 5 teşrinisa· 
seleler üzerinde tam bir fikir be 
raberli~i bir kere daha müşahe· 

Ziraat fekAleti hazırloftmak 

ta olduğu büyük kalkınma 

plAnının gerçekleşmesi halinde 
memlekete temin ed~ceği hudut 
suz faydalar hakkında bir fikir 
ver:nek üzere Amerika ziraat ne 
zaretinden, Bürükseldo üniversi 
te enternasyonal siııegrafikten 

ve parıslen fransız müstahsiller 
birlığinden cemı1n dört biu ka 
dar öğretici flim almıştır . Bun 
Jar kongre tarihiııo kadar şehri 

mize ~elmiş olacaklardır. Bunlar 

dan sayılır,,. 1 
monolo~ fe spor eğleucelerı ol· nide, Bükreş'te kral .. sarayında de edilmiş ve iki momleket ara 

Biliyoruz ki: Etller çiftçi ve bllhassa hayvancı bir mlll~t ol- muatur. kral Karol ile Yugoslnfya kral 
makta beraber mOtblş de madencldlrler. Eo zengin demir maden Saat ıı de başlayan kutlama Naibi Prens Pol.J arasında, Ho 
lerl birleşik Etl imparatorluğuna bağlı kızvatna ayaletlnde oldueo· tör<.'ni saat 17 ye kadar büyük manya hariciye nazırı B, Kom 
na dair kanaatler de eksik de~ildir. Boğaz köyde bulunan tahlet · bir neşa içinde devam etmiştir. men'in de ietirakiyle, bir koııfe 

lerde (2) Mısır Firavunu Ramses'in Eti imparatoru Hattustl'den Kız 14 yaşına giren yurdumu rans aktedilmie ve umumi poli· 
valnada çıkBn d~mlrln lsteolldlğlot, fakat Hattusil Ramses'in bu ar zun daima muvafak olmasını tik vaziyet üzerinde fikir teati· 
zusııaa nezaketle red cevabı verdiği okunmuştur. (S) candan diler fe dönüm iÜ .Jerini sinde bulunulmuetur. Bu müna 

sında anlnşına ve işbirliğinin ha 
len her zamankinden daha sıkı 

olOuılu göri\lınüşıür. 

MIIAddan asırlarca yıl önce Toros dağları arasıoda kurşun, gll 
mu~ ve demir maden ocaklarında böyle kudretlt bir milletin top 
rakları ve kayıtlıklllrı llzerlno medent tzerler bırakmamaları lbti· 
mal dışındıtdır. Onun için Kilikyadıı ilk kalt3 ve hisarların Etiler ta 
rafından bina ertildlğl tahmin edilebilir. (.) Sonradan gelen mOstev 
iller bu medeniyetin a~tılnde y"şamış ve etikl medeniyetin anka· 
zından lştırade etmiş olabilirler. 

OözUmllzle ıördllğllmUz gibi inanmak lazımdır ki, yukarıda sı· 

ra ile tedklk ettiğimiz l!ioğazlar, kaleler, inler, mağaralar, su yolla 
rı, sağrınçlar temamen kUltUr ile yeni devre miras kalmış eserler· 
dendir. Buna en kaçak delil zamanımıza kadar dalma lnsanlhrın 

eski yıtpı eserlerinden istırade ettiklerini söylemektir, Haltft Mısır 

lı Mehmet alı paşanın oğlu lbrabim paşanın daha dOn denecek bir 
çagda Gllltık kules(nden Almıılı tepesi etrafındaki eski. yapılıırdıın 
taş almak suretile tıtbyalnr inşa ettiğini zlkrntmek IAzımdır. 

Toroshırdakl kale temellerinin çok eski zamanlarda o gUnUn 

ten v~ mimarına uygun yapılmış olduğu her bttkıştan tahmin edi· 
leblllr. Fakat bu yapılar ber devirde kendi uslubuna uydurulmuş 

'f0 son gUnlerde ise Bizans Stilini yaşatmış olmaktan llerl gitme· 
mlştlr. 

Bu C)Qlabazalardan soora şöyle bir karnr vermekte aldanma
mış olacıığımız muh!!kkaktır ırnnırım. 

1 - Torosların serp d11~lım başındaki esPrlerln bilhassa su 
yollarının tnrJhteo öocelti kurunıarda yapıldığına 

2 - Toros yamaçlarında göıleri hayretle çeken mağaralar 

kayalara oyulmue yeraltı mezarları, mahzenler, yRğmur suyu 
rolları, ta tara oyultnue yekpare su sahrıoQları, earapbaneler 

hep tarihten önceki devirlere ait oldu~una. 

3 - Kale yapılarında kullaoılmıe taeların bir çoğunun es· 
ki yapıların arıkazından müdevver bulunduğuna. 

Eğer bu \>öyle olmamıe olsaydı bugün üzerinde iezdi~lmiz 

kalelerin yekdi erini veliyeden mücadeleler anında bu kalelerin 
rollarının bile bitmesine imkAn bulunamazdı. M:ieal olarak eli
mize Candır kalesini alalım: 

Kalenin bu günkü yapısına maddt bir kırmet tereoek olur-
1ak bu kalenin su yolu mevcut kale 1apıeınıii on misli pahalıyD 
malolur. Nasıl olur da kale için ıapılan su 7olu kaleden pahalı 

olur Y Evet fakRl böyledir. Kayalara 01ulmue rüzlerce merdi· 
tenleri. SU JOluna inen dehlizlerin aizli JOllerın kale fapeından 
QOk etel rapılmıe olduA'u katidir. Zira bunları kaleler için rap· 
maıta ne zaman te ne de imkAn vardır. 

Gün gelecek buralarda elbette bü1ük, ciddt te ilmi araettr· 
mllar yapılacaktır. O zaman ümit ediyorum ltı &'ftner rurd eski 
rapı te kale temelleri ara11ındı neolotik yapıların bile mevcu 
direti aörülecektir. 

Profesör J Garstang'ın iddia11ına biliılır~a gllne1 1urd n~
olotik devri Orta Anadoludan bir sene eskidir. Su eskilıRi orta 
:Anadolu ile sene itibarile mukayese etmek JAzım gelir. Fender 
Oıten'in Orta Anadolu devirlerine aıt olan sene rakamlarını eu 
rara sıralamak faideli olur umarım. . 

1 - Neolitik dsfri milAddan 2600 rıı önce 
2 - Bakır de9ri • twe> 

" • 
8 - Tunç • • 800 • • 

- Demir • • 500 • • 
Bu rakamlar bu dört devrin bHlm tarihlerini aöatermektedir 

- Sonu nr -

(t) Tafkıepoat, <Jstanbuı : : Ba makalede Kıuatna yine eılii 
bilıenlerin kanaa1ı iQinde kalmııtır) 

(~) Tafiletler Qamurdan yapılmıe ve Ozeri yazıldıktan sonra 
fırınlard İ\ pieirfımi~ eski mektuplRrın adıdır. TuQlada raıılanla · 
ra da 6'fni isim terflir. 

(3) 1936 senesinde Tarıuı Gözlükule kazısında Qıkao bir 
mfthür Kııvatnanın muhitimizde olduA'unu isbat ıtmietir. Mufas 
Hl malümatı kazı haKkındaki yazılarda okuyabileceğiz. 

(.) Etiler sekiz milletten ibarettir. Biri Germen afleane men 
ıoptur. Dördü Babilden gelmedir' Diıter üçü meQbuldur. (Bak 
milli armrıtan m0sabalt811 nam kitaba a~a oQlo 1tılimet) 

Kral Karo). .N' aip Prens Pol 
ve haı·iciye nazırı B, Kommen 

kutlarız. sebetle, tetkik edilen bütün me 
bilahare, bir av partisi için Ara· 
da mıntakasına gitmişlerdir. 

Naci Demir 
•••• 

İlk tedrisat ispektörll Na 
ci Demiray daglık köy okulla 

rını teftiş etmek Uzere dün 

şehrimizddn ııyrılmışıardır. 

Orta okul Kati.~liği 

Varşovada Polonyah talebe
ler kanlı bir nümayiş yaptılar 

, dan mühim bir kısmı koııgre sı 
1 rasında gösterilecoği gibi sonra 
da yayım sergisi (ki şinıdilık. 

akli kültürel kalkınma kol keli 

1 ınelerinin ilk harfini nlarok Ak 

Vareova (A.A) Dün ö~ledeP 
sonra Lvovda Polonyalı nasyo-

nalist talebelerle Ukranya aha
lisi arasında çarpışmalar olmuş 

tur . Üniversite tarafından ter 

tip edilen bir mitingi müteakip 

1 kol denilmeklediı.) tarafından bü 
mış otelde araştırmalar yapmıe türı köylerimiz de bir sistem da 
ve Üzerlerinde tabanca bulunan bilinde gösterilecektir. Bu flinı 
10 lTkraııyalıyı tevkif etmiştir • Jer tamamoıı plıHik flimlerdlr, 
Talebeler Ukraııya ticarttt me.r 

kezinin fü1ünde "tekrar top~ana Yozgat zelzele mmtakasm~a 
rak mıığzalarn hucum etmışler 

Mersin orta katipliğine Ah talebeler bir alay teşkil ederek dir . Halk niimayişcıleri taşa tu I 
tnrak mukahelo etmiştir , Polis 
30 talebeyi ve JO Ukraııyalıyı 

ıetkif ederek sükfıııeti iade et 

yeni~en yapılan köyler 
met Tesıur tayin edilmış ve Anka bir Ukranya otelinin önüne git 
radan şehrimize gelerek vazifes mişler ve otelin camlarıııı kır

ne başlamıştır. / mışlardır . Otelden ateş edilme 
si üzerine talebeler de ayni su 
retle atee ederek mukabelo ol-

iç baknıılığa g~len maluma· 
ta göı·e Yozga1'1a zelzele dolayı 

miştir • Soksıklarda polis devri siyle evlerı yıkılan köylüler içirı 

fen memurluğu 
Münhaı bulunan vilayet yol 

fen memurluğuna tayin edilen B. 
Selahattin gelmiş ve yeni vazifesi 
ne başlamıştır. 

Miss Gol~man 
Amerikaya gidiyor 

Tarsus Gözlükule kazısı he
yeti başkanı Mise Goldman A
merikada bulunan babası hasta 
olduğundan görüp gelmek üzre 
bu gün Amerikaya gideceği ha 
ber alınmıetır . Mis müsait hua 
bulduğu takdirde bu seyahatini 
hau postalariyle yapacaktır . 
Kendisi gelinceye kadar kazı ie 
Jerine Mister Rober!erik neza
ret edecektir • 

Borsa haberleri 
Dün eehrimiz ticaret ve za· 

hire borsasında t50 ton ceyhan 
malı kem darı Mersin mağaza 
teslimi 4 kuruş 7l'> santimden ve 
9 ton makine parlağı pamuk 
Mersin fagon teslimi 32 kurue· 
ten mnamele görmüştür. 

Adana borsasında klefland 
pamuıun 36,25 ve parlak pamu 
Q'un 32 af),5 kuruş üzerinden 
muamele aördüğü bura borşası 
na ielen malOmatlan anlaeılmıe 
tır. 

Ruam mücadelesi 
Bitti 

Her yıl yapıldıgı gibi bu yıl 

da mersinde ilk teşrin ayında 

ruam müc;adelesi yapılmıstır. Şehir 
içinde 359 hayvan ruam muayene 
sinden ğeçirilmiş ve mallein tatbi 
katı yapılmıştır. Neticede· bir bey 
girin ruamlı olduğu tesbit edil 
miştir Paralı olarak öldürülmüş 
t'tlr, 

yeleri dolaşmaktadır • Bir çok yapılmakta olan yeui köylerden 
mişlerdir . kişinin yaralaudığı söylenmek yedisinin daha inşaatı bitmiş ve 

Polis nümayişçileri dağıl lPrlır . ! açıkta uuluııanköylüler bu evlere 
- ---------------- ----------- taşııHnRya bıışlamışlardır. 

Bakırköydeki akıl hastahklar 1 
Ekspreslerde eşya 

hastanesi genişledi 1 aramaları 
f 

Toros ve Senıplon okspres· 

Bu hastahanede 2000 hasta var j ıeriııde y:.:ıpııacak eeya araınaıa 
rınııı hudut istasyonlarında ve· 

İstanbul - Balurköy aklildoıı hu müessoseleriıı lıaı;;la ade ı ra okspresler seyir hıılinde ikeJI 
hastalıklar hııstane~inde yeni rfi o nisbetto ço$talrnıştır. alô.kalı nwmuılar tarafıı.dan yr· 
vücuda gelirilen kısmın inşaatı il alon Bakırköy emraıı ak ; pılması k~rarlaşmıştır. Bu suret 
• • • • 1 ı· e b' 1 . ı le ekspresl cırin munyyoıı saatıer 
ık mal edılmıstır, Bu kısım Bakır ıye \ asa ıye ınstanesınde I j. . . rle seyrüsefer etmeleri s:ığlaunııe 
köy hastanetıiııin genişlmniş I ıkı .bın hasta vardır. l\lauiRada 1 huluıımııktn dır. 
olan ihtiyacinın mühim bir par ı askı.don ~e\'cUt bulunun timarha 1 D, J ~ b. 'l • • 

çasını karşılamış olacaktır, 1 nenrn yerme ku~ulan lıastaııo a g ı n 1 1 ı ş ç 1 
Deliler ruhi mah11er fe asa 1 ııo ve Elııı ı ğ.lakı da 140 yatak • ....__~ 

bi hastalıkları tedavi ve mu hafa l lıdır. . . n . . Az kaldı dalğınlılt 
za eden emrazı akliye ve asabi ı ı Toptaşı lı~aı han ~ sının, ~al 1 • 
ye hastanelerimizin adedi elAzığ 1 d rılıp .Hakırkoy em.razı aK~ıyel nı hayatı le 

. . ve asabıye hastauesınln aynı za d• d 
manısa 9e ıstanbulda olmak ' üze 1 El4 ~ , 1 . h t Ö ıyor U 
r k " t ld ·d manca azıt§ ve ., aııısa asa\ 
e a~ca uç a~e. 0 u~ua arı hanelerinin te is edildi,:ti 926 seı Dün komisyoncu D. Ş~re~ 

bu muesseseler ıhtıyacı guç kar nesinde bu üç müesseseye 1646 Genç tarafındnıı yapak faurık 8 
eılamaktadır. akıl hastası yatırılarak 88 hasta l sına kamyonla sevkedilen P11 

Bilhassa eveJce bir takım da yatakta tedavi olunmuştu. ı mukların üzerine olurmuş oııtı~ 
koca karı usullerile ve üfürük Halbuki geçeo son bir sene amele Hüseyin uyumuş ve fnbrı 
çülerile tedaviye suaeılaıı nkıl içinde 4470 ıtkil hastası ya tırıl 1 kaya vardıklarının farkına vıırıı 
haslalıklariyle cemiyet içinde! ınış 7065 i de ayakta olarak 

1 mamıştır. Şoförde Hüseyin in k 811 

bir kudsiyet ifade edilip himaye 111535 hasra tedavi edilmiştir. nu 1 disini kapudan sakııımış 01<lu!1~ 
gören ruh malülleri eimdi der' artıeııı ne kadar süreli oldu uu sanarak ihtiyata lüzum g('.". 
hal hastanelere sefkedildiğin' ğunu göstermektedir. 1 memie \'e kapudan içeri girın1e. 

tir. Fakat yük pek l ük:;ek oıdı.J 
1
1 
ğuudan Hüseyin pamuk çuvallll' 

ı· rile kapuııun tavanı arasıun I" 

ı kışmış ve fer)"flda uaşlanııetı'' 
Hayvan hastalığı 

Silifkenin imam uşağı köyün 
de sıııırlar arasında çıkmış olan 
yeni kara hastalıgı sönmüştür. 69 uncu sayısı 

l 
lşin farkına rnr:ı ?ı eoför karıı>~ 

1 ~51' kt nu geri almış. bu df'fa I ti 

çı l 1 yin haygın bir halıle )'ere oiiS 
müşıür. Buııu gilrenler zııvn 11; 

Her ay neşredilmekte olan I adaıııı öldü zannetmişler ço dt'1. 
Halkevlerinin Ülkü dergisinin 69 hnl Cunılım ı yot ıııüddeıuınll 111 , 

ı:ıı· 
Havacıh~ ve spor 

. ! ı?ine \'A polıso haber '' eı ıJnıı. e 
Türk hava kurumu merlrn uncu sayısında muhtelıf kıymeti Ayni zamatı dn fabrika dokıoı ~o 

z• tarafından her on hrş gün yazılar çıkmıştır. hastalıııkll'ıluı ıda yetişercık ıe.jıı 
de hir çıkarılmakla olan hava Derginin bu sayısı Atatürkün fiyc bllşlamışlardır. Jiü!=ıe> , 

1 1 • • uo.:ııı 
cılık ve spor mecmuasının kıymetli bir fotoğrafıle de süslen ayıltı mı ş ve tı · n ar ışnıcı ~ 

2 5 6 
mıştır. t 

i ve .2!' sayıları bir ıırttdo miştir. ııı" 11111 
iş Pi ko ırı zııbırn "' ~~ 

güzel rAsi_mı~r 't'B ~ntenevvi 1 Dergiden istifade edilmesini: in· ı kı>yfı} eli lııı rnuıt oıl 11 

yazılaJ'la ıntışar etmıştır. okuyucularımıza tavsiye ederiz. sile tcslıit etııııelerdir. 
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SAYFA 3 YENi MERSiN 

lf 
Ticaret ve sanayi o~alan ni· 
zamnamesinin 68 inci mad~e

__ B_a_y,_r a_k_y_e_r_i n_e_s_u_c_u_ı{-- sini değiştiren nizamnamenin 
1 

Dünyada Neler ol tıyor 1 MERSiN 
Pi YASASI 

7-11-938 
Pamuklar 

Klevlant 
Dağmah 
Kapı malı 
Koza 

Amerika milltehid hükft· istıfade Ohio belediye reisi meriyete ~00UlmaSI hak~mda 
metlerinden Ohio ve bunun yıldönUmU gilnU bUfUu şehrin ~aramama 
merkezi fevkal~de servet ve bayrak yerine sucukla tezyin , ••• ...... 
şöhretini, bizim Kayseri gibi edilmesini emretmiştir. iktisat vekilliğinin 10 ma Kırma 

Ku. S. 
JH 
31 
29, 

6, 
yok 
~8. sucuk ve pasrırma sanayi ne 20tun fabrikalar. ticaret yıs 1938 tarih ve 21 ~1-19333 Kozacı parlağı 

medyudur. Bütiln Amerika O- mllesseseleri ve hususr evler sayıh tezkeresile teklif ve şii· Buğday- Çavdar 
hionun nefis sucak ve saldmla ve apartmanlar bandıra direk- rayı devletçe görülerek 24-6 Sert anadol 4,50 

4.,25 
3.50 

rını ~ullanır. Buradaki yilzler- terine ve teller~ sucuk dizileri 1!)38 tarih ve 12690 sayılı tez Yumuşak 
ce sucuk ve salam fabrikası asmışlardır. kere ile tevdi edilen ilişik ti· Yerli buğdayı 
memlek~ti ih.ya etmiştir. . Otellerin salonları bile caret ve sanayi odaları Nizam Çavdar 

Ohıoda ı~k sucuk hbrıl{a hep sucuk ile tezyin edilmiştir namesinin 68 inci maddesini Anadol yulaf 
sı bundan ellı ;:ne _e~ve~. ~u- her ~araf kare bulut gibi su· değiştiren nizamnamenin mer Arpa 
ku~ulmu~tu. ~uli'yıld~dil'.nuniln cuk ıle dolmuştur. Hatun şe- iyete konulm111 icra vekilleri Anadol 
tesıd edılmesı beledıyesı tara- hiri ağır bir et kokusu istil~ heyetince 7·7·9ı:J8 tarihinde Ynli 
fınban kararlaştırılmıştır. etmiştir. Fakat halk memnun onanmıştır. Nohut ekstra 

O gnn şehir baştan başA olmuştur. Çünkü bayrttk yeri· T t · d 1 ~asulye 
4 • ıcare ve ı anayı o a an r 

bayraklarla donanacaklı, lakın ne asılan biltUn sucuklar be- nı'zam · · B8 • • d . . . . namesının ıncı ma Yulaf yerli 
hususi ıçtıhad ve ddellerı tat· l edıye tarafından toplettırılmış d · · d - . t' . b. . . . . es1D1 Cilf ıren nızamname: Mercimek ıark 
ıkte Ameı ıka beledıye reısı ~ .. ve fıkara ahalıye ve muhtaç Madde 1 ._ 27 eylill 13n Sahlep 

rirıi st>rbes bulunmasından bıl mektup talebesine dağilmıştır, t 'hl' T' t d 
arı ı ıcare ve ıanayı o a Tatlı çoğen 

8 ... J - k h ları nizamn•mesinin 31 mayıs Balmumu 
OgU ffi3U8 8fŞI ap 1931

1 tarihıi nizamname ile Cehri 

Nevyorkun karşısırıdakı çok enginlere açılmıştır. Bu tad~l edi~miı olan 6~ inci m~dı ~usam 
Nev Jcr sey Ş t:! hrınin meşhur rnüddt!t zarfmda hiç yorulma- d· ~•. ~~gı~a. yazlldıgı veçhıle Yapağı 
eczane sahıplerırıden biri hem mıştır. degışt~~ıl~ıştı~. .

1 
Si vah 

in~aniyete hizmet etmek lrnm- işl~r tam yolunda gider- urloye ticaret ve senayı ~H rk 
d~ hırden ~~engin olma~ için ken sandııldırn bir fı>ryad işit- odaları arası?.d.:t oda~arın ~·- 1 Anadol 
bı r çare duşünUrkerı denız ban miştir. Meğer sandal su alı- , ~·~ ve~ mesa.n um.umıyelerıne i Aydın 
~osu mevsiminde bır ço4 :oı muş. Sandalcı bır turlll su ıktısadı sınat malı hususata I Yıkanmış yapak 
Odıtmların boğuldıığ'urıu halli'· ıa ı ı t oşn ıtmadığındaıı, kRdın müteallik umur ve mesaili Güz yunu 
leınış'ır, • ıse yllzmck bilmedığinden fer· menubahis ve mü:ı.kere et·' Konya malı tiftik 

Boğuımağd karşı bir i lac yada b ı şlıyordu . ~ek üzre kezalik istişari ma- Yozıat 

3,62,5 
3,37, 

5,50 
8,,11 
·',25 
4, 

11 
15, 

yok 
47 
46,50 

l 50 
1 80 

yok 
110 

47 lıulduğu taktirde hP.r iki mak E h' b' . b. d . hıyette oluak her dört sene- Keçi kıh 
czaııe sa ı ını n ıra erı . . . • . 

sadadt1 erışmiş oıucağıııı he k. ''h t 1• k de bır defa ıktısat vekaletı- 1 
ı uza ıan ap yu 110r ma,, . . d v• b' 'h 

saplamış ve böyle bir i Aç bu d y ba. t F.l k' 1• mn tayın e ~cegı ır tarı te Pirinçler 
ı e gırmış ır, ı va ·ı Ka . . • 

rrıak için çalışmıştir d b. k h b' d t anka•·ada veya ıktısat .vekile Birinci nevi mal 17 . . ın ır nç apı ır en yu • . . . ·-

8 ikinci T~şrin ı 93~ 

. i L l N 
' 

1 
lçel Sıfüt ve içtimai muavenet müdürlüğünden 

Ku.S. 
\ ~1ersin Memleket hastanesi için salın almaca k 
(makf>l lipl~ ürıiv~rsal) bir atfet leferruaılı ameli
yat masttsı 21-1 l-9n8 tıırihine rastlıyan pazart~si 
günü saat onbeşıe ilıale edHmek iizere içel vilA
yeti dainıi enciiıuenince açık eksillnrnye konul
muştur. 

= 

6 

Eksiltmeye konuları hu nıasanm muhamnu~n 
bedeli 1050 lira, muvakkat teminatı 78 lira 75 
kuruştur. isteklilerin şartnanu~~ i görmek v~ faz
laca izHhal almak için lwr gün iç+>I vilayeti sıhhat 
nılidiirlügiine ve ilrnle ~iinii belli saattP. muvak. 
k~l lPoıina t ma k huııı vPya lıanka mPk ıu bu h~ mi 
ı~u içP.J viJayflti dttirıti enciimeııine miirLJcaatları 
ilAr• olunur. 

4 - 6 - 8 - 1 l 

1 l A N 
Hususi mu~ase~e müdürlügünden 

12 • 928 nıod~lli oklarıd marka vilayt~I lıiznH'l oto 
mnbili beraberinde 34 l\alemle 60 parça y~dek 

latı olıtuğu haltfo 400 lira uıulıamuıPn br<ft·I üze 

48 
rirıderı, iç~ı vilayeLi daimi encümenince açık artır 
ma surelıle salılrğa çıkarılmıştır. 

51 ihale 2 l- l l-938 tarihine rastlı\•an pazartesi 
günü satdl 15 de icra edılecPğiııdeıı, otomobili 

, ~örnrnk ve şa rtnamP. yi okumak isliyerıleri n her 
ı giiıı içrll hususi mıılıasf'be miidürliiğüne, ve ihale 
1 günü olan belli saatte 30 lira mu vakkal Leminat 

120 

48 makbuz veya banka mektubunu lıanıilen İÇP-1 dai 
uıi erıeümtmine nıüracaal etmeleri ilan ulunur. 

4-6-8-11 

Nihayet siyah renkli hır d k k .1 1 hnce tensıp edılecek dıger İkinci nevi mal 
1 muş ıso e ·or usu zaı oma h' h ld 'k . k'l' . 26 ·ı 280 • 
lap iced etmiştir. Eczanel ca- mıştır. ÇUnkU yüzmek bilmı- .ar ma. a e ı tıs~~ ve.' ının Çay r, 1 L A N nıekanıııdo hu ılftcı teşhir deP.r , d rıyaseh altında turk he.ret Kathve 110 

. . b ) or u. d 1 k . k ve hır hU) ük vafta ııa d" u N 1 t b d d . ve sansyı o a arı ongresı a t Badem çekirdek S 
İlacıııloğulmaklankorunnınnin j ~ıaye d ~ 8 at~ enız-,olunacak ve ancak vakı da· içİeri ıhhat ve ictimai muavenet 
en ıyi ça rPsi olduğunu ilan 'kend C~ 1b~ sdan a 

8 
t ak~mıştt:ke vete icabetı kolaylaştırmak ve Tatlı badem içi 100 

t . • a 1111 ır erece es ın e , _ . 5 Mu·· dı··ırıu·· g"" u·· nden e mıştır. Tam geçen yaza lc>sa t . • k d . t . alakadarlarca hazırlıkyapılabıl Acı ,. » 5 
dur . - f . ell sanıa ara an 1şara (e ıs- k. . k · ı u . ,.,, s·ı·rk 1 1 J •• 
. eden bu ılan . evkalaae tellimdat etmiştir. me

1 
. ıç~n ve a etçedüç

1 
ay evb- Acı çekirdek 35 

1

36 lue1~sın, 'arsus, ı ı ·e ıasta ıaıw errnın yılhk 
sır yapmışt i r Oenız banyosuna . ve ıctıma zamanı o a ara te Urfa Yağı 90 ıoo 2772 ıra 35 kuruş muhammen iJedrli 183 kalem 
gıden her :ıdam bu haptan bir s.ahıl muhbafazası~a mbah· liğ kılınacaktır, fçel ,, 70 11 il~c ilılİ\3CI 21 · 11 938 tarifıine rastlayan pazarlesi 
ka . · . sus bır motor ot gelıp at· .. • .. ., . · . 

c tane tedan~ . et.mış~ır. . maktrı olan sendaldakileri kur Bu kongrenin mahali ini· guııu s:aal on brşle ihale edilmek üzre içel vila-
Ecıanfl sıth ı bının bıradPJ'I . B k d . kadim, müddeti devamını, kon ·, 1 a n ı yeti daimi enclimenitıce •1çık eksı'ltr~ıeve korıııltJŞ-de revkulildc i-ri y·Uzge" ol~u- tarmıştıı, u va a sn sonra . . . .. o. .a .; 

• • " y ~ h'b' h 1 - greye suretı ıştıra ve muza· lur 
gu halde knrdosinirı hapını ıeeznne sa ' ı ap a maga ge- . . M • 8 led' • t' ~ , . 

• . . . . I• kere edılecek mesaı I ~e husu· ersın 8 IJ8f ıyase in en · · · · te~rUbe etmek istemiştir. De- lerıleıo, ıyı yilzgec o up olma t k · r 'd ISleklılP-rın buna ~il sartnanun·i görmek ve 
· · dıklarını sorma;;ı itiyad ediıı· sa 1• ongreaın sure 1 1 are· I . ~ '. , 

nız11 gırmezden evvel haprn . t' " sini İktisat Vekaleti lftakal bir S ğ k dd . d a anacak ılacın marka ve lrnngi fabri~a malı oldu 
birini '"utn1uş fukat ne olııı·ımun il". • O U SU ca esın e .... f k. . 1 .. . 1 'IA • ., l f 

J • u • • • ay evvel famım eder.,, . • gunu an ama ıcın a~r gun ıçe vı ayelı Sı a aat 
olmay <lıye reiakatine bir san 1 H~pm ancak ıyı yüzgeç Madde 2 - Şurayı Dev- yenıden yapılacak olan müdürliiuüne vi ihale ~ünü belli saatle 207 lira. 
dal almıştır, olanlaıa ve sandı dayaaıklı ve . . 64 1 k " .. 

Sandalda sandt1lcı ile bir 1su almaz olduğuna temiu eden Jetce ghöUrUklmuUşRolant bGu nıztadm O metre lu ça ma ça- lık muvakkat leminatı v~ya baraka nıeklubuntı 
h t b Q l name m esm aze e 6 kıl ı'I · · k ld rın1 ı'r1 1 ·ı · 1 'IA · 1 · · .. · ~ asa akıcı vardır. Hapı yutan ıere mahus oJdu~unu da ayrı b 

1 
• . . e yaya a ı -

1 
rnmı en ıce vı ayelı t aımı erwumenınP. muracaat 

ada t .k. t .. .. b. · ı" . t .h t . t· ası dıgı günden ıtıbaren yU · ı . I ı. k .1 I ~ ıA ·1 5 1 m nm ı ı saa yuzmıış ve ır ı un ııe asrı e mış ır şası acı" o arat\ e Si tme- arı ı i:tfl o unur 3-. -8- l 
rumeye başlar. O I =---ı;;;;;;;;:i;=-~~·==========;;;==---=== 

Bir parmak muka~ilinde ~ir Avrupa seya~atı ~adde 3. -:-. 8.u nizam?~ ye kor~uluıuştt_ır. ı" L l N 
ma hukftmlerını ıktısat Vekılı Keşıf hedtıh 736 lira 1 

Amerikada BJingbamtoo ları muayene ~ edilmiş ve çok yUrUIUr. 1 • ı · 1 l l 1 ı · T c z· aat 8 La ersı'n 'UL8"l1nden şehrinden bir genç kız elinin muvafık bulunmnştur. 1 • . o.~· p la 1 '~ .. r. HJ • )t'( .. lf) • 1 ır anı Si m ' u ~ 
P•rmaklarından birisini Zt'D· Ru parmağını aatmak is- Londra sehnnın masrafları JllZde 7,o _nısbeluıde lllU Miktarı köyii Cirısi Hududu 
gin bir adamın karısına iooo teyen genç bir kızdır. kendi·ı . .. _ ~ vakkal tenıtııal vert>ct>k- 2757P buluklu Tarla şarluw hacı yusuf 
dolara satmıştır. Teksaslı zen sine bin dolar para vermek İngiliz imparatorlugunun lerdir. ihale 22· ı l -938 osman garben ke· 
gin bir f•brikatörün karısı o-1 istemişler fak~t kız itiraz et· merkezi ve dokuz mıl~on nu· s ·tli giiuü saal 15 le Be- li tarlası şimalen 
lan bu kadlo bir kaza netice miş ve ŞU lekJıfte bulunmUf · fusu bulunduA"uodan dunyanın J j' f j 1 C~}AI Cenuben fleJ} 
· bo Ok h · Lo d d ~• tVt! sa onuru a vapı a- ~. a sınde orta Epumağını sakat- tur. en Y şe rı olen n re a ... ., .• 
lındırdığıodan Nevyork hasta _ Parise kadar bir seyahat ~ehr~rrtin Lord Mayor olmak cagındau talıplerm mu- dP~ ile 
hanelerinden birisine nakle- edeceğim eğer bu ıeyahatım· Irıg~lta~enin1 . naz.arında en şe ay yen vakitte Be.lediye Bu1uklu.darı .Halil .. oğlu M.~l!mel bar.ıkaouza olan 
diler<"k orada tedavi edilmek d 1A 1 parayı temin rtflı bır vazıfedır. .. . " 1- horcu nu vadesı nd.- odemedıguıden y u ~arıda hu 

ı azım o an . . .-, cunwıııne nıuracaat arı ·t 1 1 1 • 
te idi. d k 1 san&z parmağımı Bu bUyUk şehır bır c;ok: . :l · 

1
uut ve mı~ları yazı ı tara arı 5-4-934 tarihinde 

Doktorlar kadının par ~.;~;lıva~i~;im bel_;di dairelAre taksim olun~J' 1 '' olunur. hankanıız namına tefıJ: vvfiz edilmiştir. bankamızı~ 
lllağınm kesilmesini lüzumlu Genç kız bir avrupa ıe- dugundan 29 C~eledıy~ reısı dar çokturki eldı"ı lalılı tasarrufunda bulu narı bu tarla 7· 12-938 tari 
g" t · 1 d' h . . b' • f d vardır Fakat ıty de.1ılen a· ti maaş ve I · d 11, ·ı I k os ermış er ır. .. ya atı ıçın ır parmagını e a L · d h .. i tuhsisatın Uzerlne kendi ce ıın e puzar 1• suretı e satı '1Ca ltr. salış bedelinin 

F1tkat kadının o guzel t . t' sıl on rannın ŞP. remını n l . . . ' k 
P b. e maş ır, ·ıt in mARzzam pıtyıtahtı- ı bintien ıaakel iki Uç mislini lflŞte bırı peşın ve gflrıye katan ısuu !beş sene 
ırmaklarına uygun ır par gı erAn . 1 k · .. 1 k .. · k t k 

nıak b k b 1 k , .. ol· y [ N · M [ R S · H n eneııevt mUmessıli sayıı- 1 ııQve eder, v~ wş ht ~ıtLe O< eume. uzre ı razaıa albedile-
u ıma u ma Jguc 1 1 nı •· . l ·ı .. 1 ( •. k. 

nıuştur .. k " armak kesile mı:ıktadır, f Bınaenaıeyh Londra ş~h ce~tır. •ı cunı ~ llPtSra ve mutf)ra ım vergileri 
· çun u P · · 1 k · ı 1 · · H f d 1 f l · teh yerinf' beşka bir parmak Nüshası 5 Ku-ruştur Belediye reisinin vazife re~ın~ ? ~ap naca ~1 yoı~e~· ~ acıya aı~lır. u ıususla .. a Ht aza ızahat almak 

takmak lazımgeliyordu. Hasta Abone Türkiye Hariç müddeti kısadır. Lakin bunlar lerın ışıdır. Bankada ıstt-'dl~I ısttıy~nlerm bankamıza muracaallArı ilan oluuur 
haneye on kadar kadın müra çok yUksek maaş alırlar. Asıl kadar çekecek .. parası bulun .. _.. ., ... , -. .. • 

. 1 h 1 •••• ; ........ ~~···· * * .................. ... ~ _.. caat etmiş :500 doJer muka- Seraıı cı çın Londrada Cıty Lord MHyoru- , mıyan şe rt>mını o om11z, ... + • w .... ••••~ ..... 

biHnde bir parmnklnını bağ ş ,ene l ı~ 1200 Kr 1 2000 K' nun maaşı ı,ı,ooo iııgılız l ı ra. Masr,ı fl~rın .. ucu bucagı ~.· Tarsus tüccarlarına ~-:· 
layab'l kl · · - ı · ı 1 600 1000 sıd•r Ruııdan haşka eırnH:lfı 1 yoktur. Şı:- hrP.mını zlyıtfet Uze .... 

ı ece ernı ı soy emış er, Altı ay ık · · . · J .,~ 

'lakatlığa razı olmuşlardır. Oç aylık 300 500 efbısesi ve Hltm yemek takı rine ziyafet verır, Dav.ıetın ve ~.~ şlerinizi kolaylaştıracak yeni bir•> 
Fakat hiç birisinia par- Yoktur. mının sigortası gibi muhlAlif milletin busust gOnlerı ve bay 4 

lllağı !<ad ı nın parmağı kadar Bir avlık ıoo ve mUter~rri masraflar içinde ramlar v~ L?ndraya gele? ~u ~:teşekkül yakında hizmetinize amade; 
güzel olmadıgı için beğenilme Resmi ilinatın satırı 10 ayrı tahsısat alırlar. J teber mısofırler şehremıoıne •:•bulunacaktır. ~· 
rn ş reddedilmiştir ~foaye t Kuruştur. L.Akio betediye reisinin sonu gelınez~masraflara sebeb O ~~ 

on birinci isteklinin parmak· mesarıfı de pek çoktur, O ka olur. O++<•+•>••+O•>++C••)O+(••)OC•+C•O+: 
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İ L A 
içel ~ef terdarhğmdan içel defterdarhğından 
~Hi~ellt· f Sa na tı ~l a h a il tı~ i Dükkan 110 

~lehme t o. Hlarut>l ~36 Tarihi ~1ahallesi .SokHk Kapu h iH P.llt r Su11al ı ihlrnrname Sı ııt>Sİ Vf> f g ı~ ı 

orlağı ş a ban o. koıı dura cı ! ı ii zlır tiyH s11ifke c. 139 
refik 

59.ı mahmudiyü zaf·· r c. 9 okk aş o. ~'1 h. ıp lokuııtaeı 15 8-93n Vf' l 935 14 17 k. 
8 761 :~ B5 h. 

17 00 

'rarlıı 
35 

~latra hı 

594 mahmudiye zafer c. 9 . 
" " . " 

15 8-935 ve 1935 
8-761 

78 k. 
36 b 

2 14 26 lira 25 ihlıarrıanrnııin larilıi No. 
Lira kuruş 2 44 ı ~ 4-937 

7 88 kazarıc • 
J 5i 
9 46 ytıktin 

Alınıel o. mehmel ortağı 

şabau o refik 

Tarjhi 

35 

k oodurncı uiizheli ve ., 

s ı lifke c. 139 

LirH kuruş ihbarnamenin tarihi No. 
8 3o kazanc 2- 45 19-4·938 

• 
66 buhran 

a 96 yek(ın 

61 ~ mahmndive 7901 ., ı7 k 
5 83 h. 

yiizde 15 zam 5 25 

55 .\li ve rectı p çavu ~ lwk ar )'~ ıakhaıwsi 1~ 35 29 

612 
" " 

., 
" 

,, 
" 

276 ,, ,, giimriik c. 4 asım oğlu hiiseyirı . 

,, ,, 
" 

4 a~un oğlu hüseyin 

ı 5. 8-936 ve 
12-1 098 

40 ~ 5 
15·8 9Öfi ve l 9R5 30 62 k. 
5. 5Ö ı. 6 12 u. 

) üzde 15 zam 4 59 
4 l 3~ 

15 8 -935 ve 1935 7 50 k. 
9·831 ] f>o b. 

9 00 

l 5 8-935 ve 1935 99 k. 
9 ·831 20 h. 

1 19 

Adı ve evsafı sairesi yukarıda yazılı mü
kelleflerin mahalli j k u meli meçlaul kaldığı için k a 
zanç v~rgisi ihburırnrufl~İ tebliğ etlih~ memiş oldu
ğundau hukuk usul nıulrnk tl uıt>lt>r· i k~ııurıu muci
bince ilinen tebliğ olunur. 

Adı ve evsafı sair~si yukarıda yazılı miikellefin mahall i ikameli mPçhul kaldığı için 

"azauç vergisi ihbarnamesi t~bliğ P-dilememi~ olJıığu ncla n hu J.. uk usul uıuha k {imP I Pr i kanunu 

ruucibincP. ilAnen lebliğ ohrnur, 

• er sın Yeni 
Cenubun en çok okunan ve tutunan ıazete,idir. 

içten ve Dıştan günün en mühinı ve en taze haberlerini 
YENİ MERSİN DE BUL UR.SUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

Yeni• mersı·n • 11 Yıllıh fa~ılas.ız. intişarın 
• da muvaf f akıyetını halktan 

g6rdüğü rağbete borçludur. 

V E N İ M ER Sİ N : Sizin G~zetenizfü Dertlerinize dile~lerinize YENi 
M ER S ı H sütunlan açıktır. 

VENİ ERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

Y Ni ME iN MATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Veni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

IMJ~~ lID@W@& O~V~IMO~~~ lHl&~IF~~~~~ 
KİTAP GAZETE VE MEC]Y.[UA 

· ·rabı Yapılr 

Resmi oa·re ve Müesseselere ticaret~anelere ait her çeşit Defterler Evrakı 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve ~eğen~irmek şsrtile yapıhr. 
Hariçten yapılacak aiparişler kabul ve tezeldeng6nderilir. 

Yeni Mers1n l>asaoaevinde basılı;; 

r==--=-~!Hl '!rl. :38!B!Hl li. ":ısııeıll!lSi!l!iBiB EE;, 

ın Yeni Dik .. mevi 
nı Ruhiye rı,utucu .~ 

ı ~ Mersin Bozkurt Caddesi Numara 120 ~""'J --
~ Metot üzerine her nevi kadın iç ve dış elbiseleri, , rop, 

1 tayy6r ve mantoları beğendirilmek suretile dikilir. 
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iHTiVAflltLIK 

P şini~ en ~eliyor 
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