
. - - -.. - - - ---

.. 

- Reisicumhur aeçimi bu 
giin saat 11 de A nkara • 
da yapılacaktır. 

Sahibi ve Umum N•trlr•• 
MUdUrQ 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
Ttal lılml• Batl lllHI • lılınla 

Cuma 
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Türk vatanı büyük yapıcısını, türk 
milleti Ulu efini, insanlık Büyük 

Evla,dını Kaybetti. 
Ulu Türk;Atatürk öldü. Bi\yfık Atamız 
türk vatanı,türk milleti 
Bakidir, ilelebet yaşa
yacak;dünya durduk
ça duracak şan ve 
şerefle yükselecek 
ve ilerleyecektir • 

Asil, 1 ürk milleti; bugün 
biz.im için en acı en matem
li bir gündür. llepimiz te
selliye muhtacız. 

A TA MI Z, ebedi olan 
A TA MIZ, ebediyete kavuştu. 
Fakat onun bize bırakdığı 
Cumhuriyet ve~kıymetli eser
leri dünıa dar.1._s.1!...ça yaşıya-
calltır. , k Türk 
yaşıyor. Y aşıyaca L di· 

·11 ti A t a s ı n ı n Ren 
~ı e , d" bırakdığı herşeyi 
sıne ve ıa 

ilelebet yaşatacaktır. • ..,, 

Resmi Tebhg 
lstanbul 10-11-938 Riyaseti Cumhur 

Umumi ~a~ipliğindenA~ türkün müdavi 
1 Reısıcumhur a ·ı 

ve :ıoşavir tabipleri tarafından verı en 

rapor su~e~idir ~ Atatürkün umumi 
2- Reısıcum ur - saat 24 te 

hallerindeki vehamet dun 
redilen tebliğden sonra, 

net ü 10 teşrinsani perşembe sa-
Bu g n dokuzu beş geçe BOyO~ 

bahı .saat k terki hayat etmişlerdır. 
Şefimız Ata tor 

uudavi TabiplerÖ; B. del Profesör Dr. 
ın t mer ır ' 
ProfesörÖNeş~ihat Reşat Belge. 

M. Kemal ge, . 
Mü•avir Doktorlar . Ö d Profesör Hay· 
Prof eıör Akıl Muhtar ! en, Hidayet Ser· 

f - Dr Sureyya K. ·ı 
Uah lçer, Pro esor . O Mehmet amı 

ru i Marmaralı, r. 
tel; Or. bravay 

0

·i-ıükümetin Tebliği 
10 (radyo) Türk vatanı ~o_-

Ankara TQ k milleti Ulu şefanı, 
Ok yapıcısını, r . 

Y Ok ev1adını kaybettı. . . 
insanlık büY . derin taziyelerimızı 

Türk milletıne en 

sunarız. . un ö1mez olan büyük 
Türk milletı ~n f i ilelebet muhafa· 

eserini, cumhunye an 
za edecektir: . aesses intizamı ida 

HOkOmetımız .m unda tek vocut 
me ve muhafaza husus 
o1arak çahşacaktır . bOyOk eseri 

AtatürkOn ölmez oıa.n okometimiz 
cumhuri.yet TOJki~r:~~~e~azife başın 
bu mohım an a 
dadır . 

/ 
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Hazin ölümile milyonlarca Türke ve insanlık 
göz yaşı döktüren AT AMlZ 

sev erlere 

<: 

t ' 
6ld .. dediler · · A am.sana " 

Arkandan bir yurt inledi, büyiJk bir 
millet ağladı. kanlı göz yaşları d6ktü. 

Lahuti bir ses ; bağırdı. Atamız, 
6lmedi. Milyonlarca türkün kalbine 

gir .. ~i. Orcıya gizlendi. 
Dünya baki kaldıkça türk ulusu 

. k ve kalbinde Atatürkiinü 
yaşıy.ıca ı · eserle· 
yar~thğı çok yüksek , değer ı 
rile beraber yaşatacaktır· 

' 

Al AM ! Sen kalbimiz:desi~ ... G6n· 
d . Varlığımız sensın .. 

liimüz ,~;~···.,e gençlik aenin ve aenin 
Tii masına yaşatılmasına 
l "yin yaşa k eaer erı . lbette yapaca tır. 

and içdı. Bunu e 
Ruhun şado\sun. 

Milletin li.albinde ebediyen 
yaşayacaktır 

Bütün hayatını milletin feyzine, 
yükselişine hasreden, bu memleketi ölümden ve 

'etıaret zilletinden kurtaran Büyük Şef öldü, Millet 
sağ olsun! 

Büyük Önder, Yalınız bizde değil bQtün ci· 
handa eşsiz idi. Onun yüksek dahasiyle vücut bu· 
lan eserlerin her biri büyüktür ve ebedi kala
caktır. Nurlu dahası dünyanın hayranhQını ve 
takdirini celbetmiş, Türk milletine feyizli bir ati 
hazırlamıştır. O)Büyük adam her biri millAtin 
saadetini amaçlayan eserlerinin feyzini görmekle 
bahtiyar oldu. Gözleri kapalı olarak fani dün· 
yadan ayrılmadı. Zaten O. dünyadan ayrılmakla 
da namı ebediyen kalacaktır ve aziz hatırası 

daima tebcil edilecek ve milletin kalbinde yer 
tutacaklır. 

Güzel Bedia olan inkilAplerı, nurlu yolu gös· 
teren vecizeleri, kıymetli sözleri ve irşatlıuı ati· 
;:!_eki yolumuzu tayin eden ve aydınlatan birer 
ş ıı hPserdir. 

Büyük Şef öldü. Millet zeval bulmasın Oda 

bütüu sair ııha7atlar gibi, fani , mukadder o · 
l:ınoa günün birinde her birimiz g ibi bu fani 
dünyuyn veda etmek idi. Fakat bu veda erken 
vuku buldu · ve millet bundan en büyOk acıyı 
bize en azız vtıuıoa• .,,__ k e Onun bıze 

n bulundurma v 
zaçaldan masu - - kı·1r Bunu yapmtJkla 

. · \dan yurume · 
gösterdığı yo d . şadetmiş olacaQ'ız ve 
Aıiz ölü~üo_ r~hunu ~~~t~ ve feyzi mukaddes 
zaten mı\l etm de men . k de"'ilmidir? 

1 d- 2· yolu takıp etm9 "' . 
Alanın ç z 1 1 

8 _ üktü Onun bir eeerı 
Atamız, her hu~usta uyk .u milletin en iyi 

'· "\"\ esasiye anun olan teeıı ı 11 ı kendi iradesine 
idare şeklini, esaslı haklar~nı. ve 

hakim olmasın~ ~ayin - ~~~ıeet;~katli bir baba gibi 
Dahi Şef. butun mı 

. n eslin mPmlekete çok faydall 
eveı·d ı. Hele genQ . . tiştırilmesmı candan a! 
ııohtcak hır suretle ıyı yo ıeket\n atisı daha mu 

zu etmış\ı, Bununla meın - - - du Fakat 
kemmel ve seri olacağını dueurıuy.or . kadının 
onun inkil~p namına yaphgı be\;:~i ııerilikte 
esaret hayatından kurts~ılmasıİe~~ ve burefa· 

l \l bırakan muessese 
ve caha e e barflerinin l kab·olü, aıem_ 
tın kaldırılması, T_ü:k demir aQ'larla. örülaıesı 
leketio aı zaman u~mde mantara ve aıırlara 
gibi her biri ancak uzun za hada 'Vftcoda ge 
sıRabil <>n b_ü_yük işler ~~ı:t~~ s~ede·a\ .m\lletler 
tirilen yenılıkl~r hep u yüksek s&viyeye çıkn~a 
cemiasıoda \Ayık olduit . . büJük va zifemız 
sını istihdaf etmi~tir. ~ı;~~a e:ım0k ve dııha ile 
bütün bu ~serlerı. mu :ok.Ü hayat sabit ve müs 
risioe de ıııtmekdır. Ç · ı Yükselit ve z\nde 
takar deRildir. Duran ııerı ~r. . 

. k r mQstalzımdır. 
hayat ilen hare e 1 

• • • i in ileri hare ketin 
Büyük kurtarıcı ~lerı, g~d :ıa Qalıı.mad•' da 

tam timsali idi. O, bıze m~ıoı 1·rran ve te7z ifa 
. . ·d· Onun fazı e, . b. ö 

rehberımıı ı ı. h birimiz içın ıreı• r · 
de eden parlak hayat~./~mane\ olan Cümhu 
nek olsun. Muk~ddos. ı A ve iktisad! bir ls\ik!A.l, 

riyalle .be~aber bıze sıy;es~i bir varlık hediye eUi. 
eereflı bır v~tan k't edrini bilelim va A:ı.iz Önde 
Bunun en y~kse ad ·ma rehberi. harekAtı.ınız 
rirı azim ve ıradesı aı 

olsun! k b··-
Ölüm haberinden duyduitumrAz acı pe u 

ü F k t bu scı ne kadar büyilk olursa 
yQkd r.\ .. a. a b"ı., ' mevus etmer.oelidir. Yei11 yeri 
olsun a ı ıçın · • J • 

BÜ _ k Ş ftn her zaman ve her fırsatta ıea· 
ne yu ~ · .... h ı · d l ak 

1 -1·.pı, a·ıb·ı dailllll bırhe~ 8 ID e Ça ı~m 
ret ey e·•ı"' • ' .f 
b

. . birine\ vazifemi1. olmalıdır. Bu vaıı e-
1zını en k kk.' t fey • t ve mOkemmel yaptı ça ters ı . ve e -

y1 am d -oü ü f · ı ölü· üz mukadder çe mev'ud ur. o t o 'lUl er 
7 ve nisyana mahkümdurlar. Faka ,\ Atamız 
~:oya durdukça Milletin kalbinde ra 111acak ve 
mukaddes namı cihantarihinde de en parlak 88 

hifeleri işgal edecektir. 
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Atatürkün N8şları Tahnit Edildi Endüstrimizde büyük ve 
devamh çalışma 

Istanbulda iiç 
Büyük~ 

Gün halk1n Ziyaretine bırakılacal\: Sonra 
törenie Anka1 aya Götürülecek 

1937 Yılında alınan neticeler çok 
ümit ve memnuniyet vericir 

1937 senesinde memleketimiz yaası iş ücreti ve maae şekJio 

Cenaze merasimi on gün sonrayapıl~cak. Merasim için iki komi~2_~~!!!-~i!-.,~ 
edildi. mercsime, yurdun her tarafından mümessiller gelecek. 

1 
de endüstri vaziveti bir sene ev deki tediyatın umumi k17meti· 
veline göre çok inkieaf etmiştir. nin 936 da 6,200,000 liradan 

Şeker endüstrisi 937 de 9,500,00 liraya çıkmıştır. 

İ!ltanbul ( Hususi Muhabirimizden) - Sabaha karşı -
Bugün saat 9 zu beş geçe ebediyete kavuşan Ulu 

Önder Atatürk'ün muborek naşı tahmıt edilmiştir. 
Naş halkın ziyareti için üç gün lstanbulda bırakı

lacak ve sonra büyük merasimle Ankaraya götürülecektir. 
Cenaze merasiminin on gün sonra yapılması kuv· 

vetle muhtemeldir. 

lstaııbul - 10 (Hususi muhabirimizden) 
- Sabaha karşı alınmıştır. 

Kamal Atatürkün on gnn sonra Ankaradıı yapılması 
muhtcmet olan cenaze merasimi için iki kornilsyoo teşkil 
edilmiştir, 

Bu komOsyonlar yapılacak cenaze merasimi programı 
ile meşğul olacaklardır. 

Merasime yurdun her tarafından milmessilıer iştirak 
edecektir. dost ve müttefik devletler tı.ırııfından da hüku
metlerini temsil etmek üzere birer heyotin de Aokaraya 

geleceği haber verilme!~· 
İstanbul - 1o Hususi muhabirimizdan 

- SabRha karşı -

Goce Ankarada parti grubu toplanarak onu mütea
kip milli kahraman Atatürk için ceneza merasim programı 
ve milli matemin devam Pdeceği müddet teshil olunacaktır 

Başvekil ve Vel{iller 

Dün Ankaraya döndüler 
tstanbul 10 - Hususi muhahi ri ınizden (gece geç vakH 

alınan T.,Jgı af) 
Ruraan bulunan baş vekil ve vekiller Ankaraya 

gitmişlerdi ı· . 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Vur n Her 
Tarafında 

R '.l ı. '')' " l r ı .. .> u "J ~~ J a ·ı ı ı 01 r11U 

Ankara 10 (Radyo) Reisicumhur Atatürkün haziu ttefatı 

dolayı s ile Ankara re mülhakatında, elçilık re konrnloı:ıluklar 

Parti, H ıl~ev 'erı v" BJlt:ı ity ı dnirolori bayraklarını yarıya
indfrm işlerdir . 

Dost ve müttefik Yugoslavya 
milletimizin büyük matemine iştirak etti 

Hadise I-Ier Tarafta 
Acılarla Karşılandı 

Belgrat 10 (Radyo) YugoR

lavyada Reisicumhur Atatürkün 
vefatı münasebetiyle bütün res
m! daireler bayraklarını yarıya 

indirmielerdir . Akşam gazete-

de hddise büyük acılarla karşı

lanmıştır . Büyük ve küçük bü 
tün ikilieelerde mumlar yakıl· 

mış, Atatürküıı istirahati ruhu 

için dualar edilmiştir . 

leri ilk sayfalarını Atatürkün Bir çok devlet ricalı Türk 

hayatına tahsis etmielerdir • elçiliğine giderek taziyette bu

Dost ve müttefik devlet ülkesin ıunmuşlardır . 

ismet. inönü 
Parti g~rubıınca Reisicıımhur 
namzedi olarak gösterilecel{ 

Veni kabine tekrar Celal 
Bayar tarafından 
teşkil Edilecek 

fıtanbul 10 (Hususi Muhabirimizden) - Sabaha karşı -
Türkiye Cumhuriyeti Halk Partisi grubunci Türkkiye 

Cumhur reiıligine İsmet İnönünün oamzed gösterileceği lia· 
ber' alınmışbr. 

· 938 ıenesi 11 ikinci Teşrin Cumartesi iÜDfi saat on 
birde yapılacak olan Reisi Cumhur intihabından sonra 
Baıvekil Celil Bayar kabinesi istifa edecektir. Bunu mü· 

teaki~ yeni kabineyi teşkile tekrar Celil Bayar memur 
edileceği kuvvetle söylenmektedir 

Türkiyede şeker eudüstri Bundan başka Sümer bank 
sının 937 9aziyeti, piyasasının ve müesseselerinin bükümete 
imtisas kabiliyeti bakımından i vergi olarak tediye ettl~i para 
memnuniyetbahş neticeler ver 936 da 3,700,000 liradan 937 de 

mietir. Her ne kadar pancar -yüıde 16 fazlasile döri milvon 
bahalarında yaz ayları zarfın üç yüz bin liraya çıkmıştır. 
da hükum sürmüş Olan iska Sümer Bankın müessese ve 
sularının aznlması ve hatta iştiraklerile hali tesisle bulunan 
bazı yerlerde kesmen kesilmesi fabrikalarının m:lli sermaye iş 
yüzünden pancar mahsülü çok ham madde, piyasalarında pyan 
müteessit• olmuştur. l.4"'akat her dırmakta olduğu rlevamlı ve }111 

gün artan şoker endüstrisi sa raretıi muamelelerin gerek rnik 
tışlarıua müeaail tesirler içra tar ve gerek nisbet itibariyle 
edilmietir. 936 da dekar başıoa umumi ekonomik faaliyetin 
elde edilen vasati 1,1912 kilo seyrine tesir edecek mahi)·ette 

Atatürk Hatay davasını mersinde: tetkik buyururlarken 

pancara mukabil kuraklık yü bir vesaik iktisap etmis olduğu 
züııden 937 de randıman dekar na işar~t etmek isteriz. B.U ili 
başrnıı 1,218 kiloya düşmüştür barla diger devlet ekonomi te 
Beher fabrika işlerile dekar şekküllerile birlikte kuvetli bir 

Büyük Şef 

B. M. Meclisi 
Reisi 

milli cidalde 

Reisicumhur ve~aleti 
Büyük milletmeclisi 
riyaseti tarafından 

yapılıyor 
Millet vekillerini 
toplantıya çağırdı 

Aııkrar 10 (Radyo) - Reisi Ankara 10 (Radyo) - Reisi 
Cjmhur Atatürkün Milleti mate 
me gark eden elim vefatı müna 

yıRiyleve teşkiHltıesaaiye kanunu sebe tiyle ve ıeşkililtı esasiye ka 
nun 34 cü maddesi mucibince nununun 33 maddesi mucibince 

938 senesi teerinisaninin 11 inci Riy aseti Cumhur vekl'ılelinı Bü· 
cüma günü saat on birde Reisi Yük Millet Meclisi Reisi Abdül· 
Cumhur intihabı için Büyük ~lil halik Randa deruhte eylemieler· 

Cumhur Atatürkün ölümü dola 

et Meclisini içtimaa dııret ederim ~d-ir-. . ..,.-__..-.~-~~--------

başına 936 da kilo olarak Al devlet endüstrisinin artık vücut 
pullu fabrikası 1,402; Eskiae bulmakta olduğunu söylemek ka 

bir rabrikası 1,783; Turhal fab bildir. 
rikası 1551 ve 937 de ise ayni Bankanın 937 de umumi sa 
fabrikalar gene ayni sıra ile ve tışları bir yıl öno9siue naza 
kilo olarak 919, !224, 1512 ve ran yüzde 52 nisbetiııde art 

1219 gibl bir hareket göster mıştır. 

mişlerdir. Görülen bu ttmakus Pamuklu endüstrisi 
neticeqi köylünün kastGttiği Milli pamuklu piyasa 1 937 

398,455 ton pancar mukabilinde de pamuklu fabrikalarınuı rna 
elde c dilen pancar miktarı yal mulıHına mütecanis bir tesir ic 
nız 324185 tondan ibaret kal ra etmiş değilrlir. Fabrikaları 

mıştır. TPnakus yüzde on do mızın imal ell ikleri iplik ve 
kuzdur. bezlerinio j piyaı;ası ayrı husu 

Son on beş yılda fabrikala siyeLler gösıermekt~dic. 

rımız tarafından işlenen pan Fabrikalarımızın imal ~uiğİ 
carla irıtlhsnl oiunan şeker nıik muayyen numaradaki i ~klet 
tarı şu rakamlarla hulasa edile 937 de yabancı rekabetiudey mü 
bilir; teessir olmuştur. Mese~ll gürJJ 

933 de 499,275 pancar ie rük tarifesinde 366 A ve 11 po 
ıeıımiş vo H5,086 ton ı-;eker: 934 sisyontarıııa dahıl 4 24 numara 
de 384717 ton pau<'ar i~lt>ıımiş 

~,.4' •v" ı:ı~Ker; ~:J:> (iQ 

834,450 toıı pancar işlenm iş ve 

ve 53,828 toıı şr ker, 936 da 
~09,890 ton pancar işlenmiş ve 
6!i85li ton şeker ve 937 de de 
324185 ton pancar işlenmiş ve 
51575 ton şeker istihsal olun 
muştur. 

Bir taraftan mılli piyasalar 
da alım kabiliyetiuin artmış 

olması diğer taraftan hüküme 
tin istihlAki teşvik siyasetinin 

bir ifadesi olnl'ak şeker fiyatla 
rınııı tenzil edilmış bulunması 

şeker istihlilkini ehemmiyetli su 
rette arurmıştır. Şeker fiyatları 

nıo indirildiği 935 tarihinden 

itibaren eeker istihlaki üç sene 
zarfında senede vasati yüzde 
21 artmıelır. 

Rakamlardan öğrendiğimize . . 
göre nüfus

1 
başına şeker istihlA 

ki sene~e !l.6 9!lp da 4,2 ve 937 
de 5,4 kilodur. 

Cam SC!-nayii 
Beş yıllık endüstri pro~ 

ramı muribince ie bankası ta 
rafından lstanbulda kuJulan 
cam ve şişe fabrikalarının imala 

lı inliklr>rin r o o i ... ı n .. ; ~y.,,.il 
edild iğinden Kayseri febrjkas' 

nıo imal ettiği 12, 14, lG quoıa 

ralı iplikler İktisat v~kAletince 
tesbit adilen fıyatlarda dahi sa 

tılmaktadu·. Gümrük tıuife,inin 

indirilmesi üzerine memlekete 
ehemmiyetli miktarda iplik it 
hal edilmiştir. 

Ereğli ve Nazilli fabııikaları 
oın imal ettiği iplikleıı i\merika 
fabrikalarının yaptığı ipJjkler 
Afrika ve Muıır iplikleri rekabet 
etmektedir, 

Kagıt ve karton s~~ii 
Kurulduğu güodeubwj ma 

mulleri büyük bır rağbeı gör 
müe olan kağıt ve kartım fahri 
kalarımız, yeni bir teşekkül oı 
masına ve ham rntıdde t~dari 
kinde hem fiyat ve hem de ·im 
kan güQlüklerine uğramyına 
ra~men devlet tarafıodan yeni 
ve büyük bir müdafaa tedbirine 
Jüuzm göstermeden pi1uada 
~a~ııncı fabrikalar maıgwltiyle 
ıf.uhar . edecek ç.e öil'~uü&,tcek 
bır \'..azıyete gelmıetir. 

Reisi Cuınhur vekili 
ve Türkiye Büyük 

Meclisi Reiıi 

Borsa haberleri 
l - .--( ... C",._ _ tı fabrikaııın lffsis tarihi olan 

1 8ün şehrimiz Tıcaret ve Za· 935 denberi muntazamarı artmış 

Franaada 5 mjlY,on 
yabancı yaşıyor 

M. A Renda 
..... r• o .... ...1 

Hükümetin 
Resmi tebliği 

hire borsasında 9600 kilo :klev tır. Resmi Fransız istatistikleri 
ınııd pamuk Mersin mı:ığaıa tes- İki sene zarfında ~işı; ima ne göre Fl'anAada yae Y!D ec 

1 

liıni 41 kuruşdaP ve ve 
20 

ton lalı yüzde 88 ve zücaciye ima nebiler 3,553,000 dir. Faka bir 

nohud Mersin maA"aza teslimi 6 lıilı da 
1 

yüzde 245 artmıştır. ' gaze~e bunların beş milyon ol 
25 sautinıden ve 30 ton çavd nr Sümerbanktn endüstriyel dpğunu yaztır/ık bükümaueu ted 

faal
. t• bır alma:;ını, Fransanın dahili 

1 
Me n in mııı~aıa hazır 3 kuruş ıye 1 ı · · · · · "h ve ıarıcı emmyotını ı 141 eden 

.. - 37,5 santimden ve 30 ton Antep Milli ekonomi bünyesinin ve ekserisi siyasi ve cinai müc 
Ankarıt 102(Radvo) teşk i liiU ınalı kuru Q7.üm 25 °ünde Mer • · t 1 

J 1 · , ., ınusaı şart ar altında cereyan rimlerden müreklrPp olap bu eş 
eflasiycıkanunun34cü maddesi uıu ; 8.in \'egon le!:limi 9 .kuruş 50 san elmiş olan inkişaf Rcyri içinde hasın Fransız rtevletine~ahalı 
cibince derhal :venı Reicumhur 

1 
tımrten ve 45 ton yme Antep ma Süm i> Bank'a bağlı müesse ya mal olduğuna haber verıı.ıek 

iutihaP edilecektir Türk milleti lı kuru üzüm 2l günde Mersin selerin faaliyeti ' 937 yılından tedir. 
. • vagon teslimi 11 kuruşdan ve 

hükürnetıyle eaolı ordusu ile bÜ BO ton . A tep 
1 

_ _ bir sene evetine nazar,an çok Fransa devleti bu ecnebiler 
k 

d t . yıne n ma ı uıum • • 
tüll u re ve kuvetıle sarsılm az Mersin 

21 
_ . fazla bir genleleme ka~ detmiştir için senede 160 milyon fq~nk 

bir tarlık olarak yükselecektir. 1
11 

k vagon gunde teslım Sümer Ba
0

nk ve fabrikaları sarfediyor. lşıılzlere 70 mi~on 
Atatürk lıer vakit millet ·ıııe u. ruşdan ve 3.0 ton fasulya ı :Mer 

1 
kanalınd ıı n milli piyasalara ham hasta ve alillere 30 milyo~ ha 

tıüvendi eserlerini milletimize bı 1' sın tagon tes ımi 9 kuruş ôO madde işletme malzemesi müba hishanelere on iki milyoo, ec 
raktı Türk milleti bu eserler' santimden ve 4;, ton maraş fa- nebi mekteplere on beş ilfOn 
ebediyen muhatazıı edecek ve : sulyası Mersin magaza !teslimi 9 doktor yardımına yirmi JIJU)'Oll 

y~ş~:acaktır. At.atürk . T_ürküO 
1 
kuruşdan muamele görmüştür. 33 kuruş 50 eaııtim arasında mu frank ki Fransız gazetesi ln,ı pa 

goıı.undeve tarihınde daıma yaf• / Adana borsasın.da klevland am~le görd~ğü bara borsasına 1 raların huaya gitıiğioi kllJdet 
racaktır. pamuk 39 kurue ıle 42 kuruş_, verılen malumatıaD )lnlatılmıı,ır mektedir. 
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SAYFA 3 YENi WERSı~ 1 f ikinci Teşrin ı 938 • 

A N 1 L i l l 1 MERSiN 1 
iktisat vekaleti iç ticaret umum mDdürlüğün~an Pi YASASI 23 üncü Pijade alayı sltmalma ~omisyonu riyasetin~en 

. ıo- 11 - 938 Miktar·ı Muhammen bedeli ilk lemi ırnt 
30 ikinci Teşrin 1330 tarihli kanun bDkDmlerıne tev- Pamuklar Ku. IL•lrıı,!!: c· . K'I Lira kr. Lira k. ;ıiiıı Saat şekli 

fikan Tilrkiyede çalışmasına izin verilen ecne. bi şirketle. rin· Kıevlant 4~ • Umsı r ı o 3 , 93 l k 1 
den Sl.nger dikiş makinası kampanyası TUrkıye umumı ve· Dağmah .., 36 n 98000 47760 f;82 30- j ı- 8 5 apa ı zarf 

U J 35 Çarşamba kili haiz olduğu seJahiyele binaen Gaziantep, rfa Kapı ma ı 
1 5

, _ 

"ıh k t t rw· Koza ' O S Y n 18000 18000 liJ50 30 1 J-938 16 ,, ve Seyhan vilay~tıe.riyle dmu aka dı lacedn ebıllgtı.~e Kırma yok • a~ 
şirket namıoa yapacııgı ışlerden ogaca ava ar a . ıın Kouc parlatn ar., çarşamba " 
mahkemaıerde dava eden, edilen ve ilçllncu şahıs sıfatlarıyle 8 Aday-Çavdar ) - - .llersin garnizonundaki kılaalm bir se ııelik ihti~· acı olan .vukarıda 
hazır bulunmak [Ozere Mersinde mukim Nedim Atiliyi ta sut nadol 4,50 cins mikdarı, muhammen bedel VP. nıtı vakkal leminatile ihale .. ~~li:ı, saat ve 1 . k. . . er a 
yin ettiğini bildirmiş ve azımgele~ vesaı 1 varmıştır. Yumuıak 4.,25 şekli .vazılı iaşe maddeleri kapalı z:.ı rf usul ile eksihmeye konuldu. 

Keyfiy .ı tetkik edilerek kanunı hDkUmlere uygun görDI Yerli buğdayı 3.62 2- Eksi itme mersin ask eri i k şu bPSİ 11i11 ÜSl ka lııı ıla ask eri ıua lıfelde a S-
mDş olmakla il&n olunur. Çavdar ~ .. 25 keri salıııalıııa komisyonu larafıııdaıı yapılaca ktır. 

Aaadol yulaf 3 Zarflar ayni günde açıhş s~alincien bit saat evveline kadar kabul i L A N Arpa 
Anadol 3,,25 edilir. 
Yuli 3,75, 4- Fazla bilgi edinmek istiyen isıeklilP-r askeri sat11ıalma ~omisyonun-

5,50 da mevcut olan şartnameleri htır zaman §.(ÖrP.hilirler. 1J . 15-20-27 

İktisat ve~ileti iç ticaret DRHlm müdDrlüğütin 
Nohut ekstra 

30 ikinci Teşrin 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve serme· F 
1 . _ 1 . t f' aıu ye yesi eshıtma munkasım şırketler kanunu hukllm erıne ev ı· y 

1 
f 

1
. 

B b. . k ti . u a yer ı kan TUrkiyede "alışmasına izin verilen ene ı şır e erın- M . k k 
v • • ercıme ı•r 

8,,11 
.1,50 
4, i ı i n • 

den Singer Dikiş Makinaeı kumpanyası TUrkıye umumı ve S hl 
1 h. t b' · 1 • ep kİ(i bu defa mUracaatıa haiz oldugu se a ıye e ınaen ıçe, T ti • 

D. b k Ela o· . a 1 çoıen Seyhan, Antalya, Afyonkarahisar, ıyar a ır, zıg, azı-
8 1 

Mersin Belediye riyasetinden 1 ·L A N 
M d. M s· . U a mumu antep, Konya, Malatya, M11raş. Van, ar ın, uş, ıırt, r C h . 

fa Aksaray Hakk!rı ve Muğla vilayeileri acenteliğini yap- e rı 
' ' . Susam makta olan Mehmef Uıan'ı, yukarıda yazılı vılayet ve muı- y x. 

. apa5ı hakatı zeyl olmak Uzere Isparta• Burdur, kntabya ve Bıoglıl 
.... . . k t Siyah vilayetleriyle mUıhakat aceoteııgıne, şır e namına yapaca- k 

ğı işlerden doğacak davalarda dava eden, edilen ve ftçUn· Şar -~ 
1 k U t · tt'ğ' Aaado cU şahıs sıfatlariyle hazır bulunma zere ayın e ı lDi d 

"k ' . t' Ay 18 bildirmiş ve lazımgelen vesaı ı vdnnış ır. k k 

10 
16, 

yok 
46 

9·1 ı -938 tarihindP. ek 
11 seriyt>t hasıl olmadığm

dan dolayı Belediye mec 
lisi içtima edemediğiuden 

47 L4 - ll . 938 Jlazartesi gü-
53 nü sac.t 16,30 da toplamı 

ması tensip P-dilmiştir. 

Sıhhat ve ictimai muavenet 
Müdiirlüğünden 

· · Yı anmıı yapa Keyfiyet tetkik edılerek kanunı hUkUmlere uygun gö· G 
nz yaa.a ruımaş olmakla ildo olunur. Konya malı tiftik 

i 1 i n Yozıat 

45,46 
52 
80 
yok 
110 

Sa~ ın mectiı azaları-
120 nm içtimaa iştirak etme -

Mersin, Te1rsus, Silifke Jrnstalıanelerinin yıllık 
2772 lira 35 kuruş muhammen bedeli 183 kalem 
ilaç ihliJacı 21~11 938 lar i lıirıe rasthyan pazartesi 
giinii saat on hfşle ihale edilmek üzre içel vih\
yeti dainıi erıciinuınirıce uçık eksillrueye konmuş .. 
tur. 

Keçi kılı 50 51 lerini reca ed~rioı. 

Pirinçler 1 Ta~~!!~ Ç~~~~!~~ZUfab-iktisat ve~ileti iç ticaret ·umum müdürlüğünden 
Birinci nevi mal 

18 ri~asındarı • l l-10-938 la-
3o ikinci teşrin t32o tarihli kanun hilkUmlerine tev · ikinci nevi mal 

280 
I 

fikan TUrkiyede çalışmasına izin verilen Ec~.ebi. Şirketleri~ Çay 26~ rilıinde aldı~ım 663 ki o-
deo Singer dikiş Mak in::ısı Kumpanyası Turkıye umumı Kahve . 11 luk çiğit maRbuzunu zayi 
Vekili haiz olduğu selahi) ete binaen bu defa mllrecaatle Badem, çekırdek ettim y~ııisini alacağım-
Şi ı ·ke tin içel ve Sayhan vi layetleriyle millhakata ve Konya içleri 

95 
dan z~yiinin hii~mii ol · 

vi14 etinin [Ermerıak kazası acenteiiğine Şirket namına ya · T•tlı '-•elem içi ~~ ruadığ1111 ilan ederim. 
ı>acağı işlerden doğacak dı1valarda f bntn.n ,mahhkemeblelrde da~ I AAcı ,.eki:dek • ~35 1 ~: Tarsus Keft!li köyün 
va eden edilen ve uçUncU şahıs sı etlarıy e ezır u onma ı cı T 4 den hüs~yin oğlu 
Oıere M~rsi n de mukim Sııphi asım gil'i tayin ettiğini bildir , Urfa Yaiı 90 100 • .\ bbas Yılmaz 
rniş ve kanunen ıszimgelen vesaiki . tevdi .. etmiştir. ! lçe .. 1-~,,--...ilı.7.o ___ ._ ________ _ 

Keyfiyet tetkik edilerek kanunı hükumlere muvafık gö I 
ruımuş olmakla il~n o1unur. 

1 

. i ı a n 
iktisat veki~ti iç ticaret u~u~ müdür.lüğünde.n · I 

30 ikiııc ı lPŞrin J330 ı~rıhlı. t>c•nebı arıonım v~ I 
Sermavttsi eshetma ruuukasım şıtkt>tler kanunu hu . 
küoıl~~ine tevfikan Tiirkiy~,ıe çalışmasına izin ve ! 
rilen ı1cnebi şirkPLlerinden Siug ... r Dik iş ruakiDası · 
~Unıpa1t)3Sı Tiırk.iy e umumı vPk!li bu ~t>fa mu. 
t;teaalla haiz olduğu st>lahiyel~ bınaen Seyharı ve· 
içfAI vilAyellerile miilhakatı acent~liğine şirket na./ 
'•urıa yapacağı işl~rden doğcıcıtk daval~r~a ~ütün ! 
ıoahkeru~lerde da va eden t>dil~n ve uçuncu Ş~ · I 
hıR sıfatlarile hazır bulunmak uzrw. Adan~dı m~
kiıo Mustafa Usluyu tayin 11lliğini bildirmış ve la -1 
ıırogelt~n vesaiki vermiştir. . _ _ 1 

Keyfıyet tetkik t'dilerek karrnnı hnkıımle i e uy 
8tıu görülnıliş olmakla ilAn olunur 

i 1 a n 
iUiıat vekaleti iç ticaret umum mOdOrlBilnden 

30 ıkinci lt>şrin 1330 tarihli kanun laiikliml~ri 
11 ~ l~vfıkan Turkhf'd~ cahşma~ıua iziu v~ril.-n 
~cıwLi şirk .. llt>r ı 1Hİe11 Sh.'gPr ~)ikiş Ma"irıa~~ kum
()a"yası T<irkiyr unıunıı vekılı bu dPfa muracaa
la Şirkflin Mer;in, ~iirı , Muş, Van ve Urfa vilAl 
Yellerile mülhakatı acenttıli~inP. şirket narınna ya-
Paeagı işlPrtlPn cfoğ.ıcak davalarda bütün mahke 
;~ıta.lt-rde dava P.dP.n, 11dile11 ve üçü!ıcii şahı~ .~ufal · 
arıt~ hazır bulunmak fizerH llersınde mukım ô 
ınP.r Akalm'ı layin Py!.-cliğini bildirmiş ve IAzırn 
gPJ~n vesaiki v.,rmişlir. 

K~)fiytat lt>lkik edil~r.-k kanuni hiikümler" 
u Y8un görülmiiş olma~ la ilAn olunur. 

1 • 

l 
1 

i i l H 
İçel Sıhhat va içtimai .muavenet müdurf Dğün~en 
~lersin Memleket hastanesi için satrn almacak 

(makt>t tipte üuivt-rsal) bir adet Lrferruath ameli: 
vat masası ~ 1- l I-9a8 ltirihine rası.1.ıyan .P~zar~esı 
giinü saat ')nb~şıe i.hale edilmek _uzere, ıçel vılA
yeti dauui ~ncnmemnce . açık eksıltme)e konul
muştur. 

Eksihmeye konuları bu masan.m muha.mmen 
bedeli ı050 lira, muvakkat temınatı 78 lıra 75 
kuruştur. istellilerin şartnameyi görmek ye ~az. 
laca izıdıat almak için her gün içtıl vilayetı sıhlaal 
ıuiidiirlfigiine ve ihale ~ünii belli saaue mu vak: 
kat teminat makbuzu veya bAnka mek~ubu hamı 
len içel vil~yeli daimi encümenine muracaaLlan 
ilAn olunur. • 

4 - 6 - 8 - . ıı 

1 l A N. 
Hususi msebe müdllügündın 
928 modelli okland ınarka vilAyeı hiznwt oto 

mobili beraberinde 84 kalemle 60 parça ye~~ek 
alAU olduğu haldt' 400 lira muh~m!nen br.del uze 
rinden, İ\WI vilAyeti daimi eneiinie nırıce açık artır 
ma sur~lilr. satılığa çıkarmlnuŞtır. . 

.1 · I .11_ 1 l -938 tar ihine rasthyan pazarlesı 
ı ıa e .., . d b·ı· - - 1 15 d~ 1·era edılecf>0ro en, olomo ı ı gunu saa ,, , , P.ı • • • 

x... k Q;trtnameyi okumak ıstıye11ler1rı lu1r gUTme ve " .. j •. 
1
..... .. .

1 1 giin İÇP-1 hususi mnhas .. be nnıt ur ugun~, ve ı !a e 
gütıii olan belli saatle 30 lira muvak~at ~emrna~ 
makbuz veva banka mekt,1bunu hanuJen JÇP.I daı 
mi erıeürne~ine müracaat etmeleri ilAn ulunur. 

4 - 6 - 8 - 11 

isteklilP-rin bun:. ail şartname~· i görmek ve 
alrnacak ilacın maf'ka ve lrnngi fabrika mttlı oldu 
ğunu arılamak için hfl r giin içel vilayeti Sıhhat 
müdürliiğiine ve ih <t le günii belli saalle 2o7 lira-
lık muvakkat lerui ıı atı veya banka mektubunu 
hamile" icel vilaveli daimi enciimenine müracaat . . 
farı il~n olunur. 3·5-s- ı ı 

içıl 
i I a n 

kOltür direktörlüğünden 
: •• ersindü yeni yapılan il t· ri okulun 763 li ~a 

32 kuruş lıedt-li kflşifli tentıffüsharıe duvarı inşa 
atı ?s- J ı · 938 tarih ine rastla)'an pazarlt>Sı giinii 
saat 15 de ihalH edilmek üzre icel ili vilav~t dai-. . . ., 
1111 erıeıiruerıinc~ uçık t>ksihmeye konulmuştu r, 

isleklil .. rin hu11a ail şarlnameyi görnwk ve 
daha f~zla iz .. ~~at .. alma_k için k ü~.tiir direktörliiğü 
ne ve ılıale gunu belh saaua ,· rızde vedi bucuk 
nisbetindeki 58 lirahk muvakkat lemi;rnt makbu 
zu veya Ba!,ka mPktuhunu hamilen sözü gecen 
encümene baş vurmaları ilan oluraur. • 

11·13-18 

·ô······ ....... . 
: Tarsus tüccarlarına ı 
t l ı . . . k l l k . b . • ; · f errnrzr o ay oıtıraca yenı ır+ 

+teıekkül yakında hizmetinize amadeı 
ıbalanacaktır. : 

•••••••••••••••••••••••••• • 

ı•mıımmımıım••tmMllllllRnflilllft 

1 Türk ·Hava Kurumu ! 
I · büyük Piyangosu 1 1 Birinci keıide 11 İkinci teıria 9.'78 dedir· O 

1 Bü)l.ük ikramiye 40,000 liradır 1 
0 eundan baıka 15,ooo, 1 2000, loooo; liralık ikramiye 1 
ilerle .20,000 ve ~o,ooo liralik iki adet ~il~Afat vardır·ı 
O Dıkkat: Hıl~ t alan herk es 7 hırınci teşrin 
0938 giinii ak~auuua kadar biletlerini değişlir -g 
•ırhiş hulunornhchr. 

•• .. 000000000•00 ... oooool 



SA YFA 4 YENi MERSiN ı t ikinci Teşrin ı ıaa 

Yeni M.ersin 
Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dıştan günün en mühim ve en ü1ze haberlerini 
YENİ :LV:rER.S!N DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

Imlimllmlrml~Imllml~~;~ımııirJJml~Imllmllmllmılil 
~ Nisaiye Opratoru ve Doğum Müta hassısı ffiiJ 
~ DOKTOR ffiiJ 
1 A.-Vakup Aslan 1 
liiJI Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada t.bsilioi ikmal etmiş;;;;J 

~ Hast._d a rını her gün 8-12 15 - ı 8 e kadar k~bul muayene~ 
~ ve tedavi eder. ll!!J 

~ Yoğurt pazarı No, 1 • 
lftH ADRES: Mersin Bozkurt caddt:si im) 

Yeni• mersı·n • 11 Yıllıh fa~ılas.ız. intişarın ~m!Jm!Jm!J~mJfmlJm!J~~~mJm!JmJm!f@IJ~m!flmflın 
• da muvaf f akıyetını halktan . 

~~ 

• • • MERSıN sutunları açıktır. Ruhiye Tutucu 
VENi MERSiNi : Okuyunuz ve Okutmı- j~ Metot üzerin:·h~,8~~;;ı ~~dd:~ ~;m;;~.~elbiseleri, 0

TOp, nı 
ya çahşınız.. m tayyör ve mantoları beğendirilmek suret;le dikilir. . ill 

Y Nı. ME 1 .. N MATBAASI 1

· mu~~~~~~~~~~-iill~mıımumn r 3 = "-r-Mı • ~ .. .. .:2 • :::-.J • •::!'.~ • 

Taba ait bütün işleri ucuz i Gu··ven Sigorta . i 
•• • Sosyetesı • 

Ve SUratle yapar. : Sümerbank Emlak ve Eytam bankalarının : 

En yeni ve çok çeşitli harfleri ••• kurumudur t 
ı • 'f 1\.M 'fÜRK • 

Yeni Mersin Matbaasında ! -==~'1.e'?. ~~~c:.:n!J!::"IH~;!!~':!~ş;,ketidir ! 
b b 1 

• ll a yaı, yaııgırı, Nı~lıyöl, kwıa, otoıııohıl sigor talarrnızı eu uılisait • ula İ irsiniz. •• şanla r ve tedi)'t: ~ol.ıyltklarile y<ıpa r . •• 
Mersinde Mümessili 

• VASF1 ORGUN • 

KİTAP GAZETE VE MECMUA 
1 ...... = ••••••••••••• (" •• -.ie==ı .---...1 

ı 

·rabı yapıir · 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler Evrakı 
matbua htura ve stire en nefis bir tarzda ve beğendirmek şutile yapılır. 

1 

Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezelde=gönderilir. J . 

, 
~-~ ......................... **••• 1 .. 

_. SIHHATİN İZİ KOR. UYUNUZ ı • 
Jf ! - r~ ASIL ıv.tI 

iK~YADELEN 
.. 

• 
• 1 

81 
SULARINI IÇMEkLE • 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekiletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görtinliş: Berrak Kalevi yet; "loo sm3 suya sarfölunan N. lo 1 

ıuikdarı,, 0.2 sm3. 1 
l' .. rık I' k · ,\1f'Crıı u ~f·rllik cl erec~si "Fransız,, l.5 , : ,erı · ~ız 

Koku ; Kokusuz Uz\İ maddt>ler için sarfolunan müvelli- ll 
diilhumuza litrede ö.4o mgr. 1 

Tadı ; LAtif 
Sülfat "SO 4,, litrede 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 

TParu iil; Maıtedil N N itrat " o 3,, ,, 0.0040 il 
1' itrat "No 2,, yok a 
Auıonvak ''NH3 Yok • 

F~rınin t>n son usullerir~e ria~'el ;derek kaynadığı yerinden illb~- 1 
ren istasyorıa kada r içi kalaylı kAlvanizli borularla içi mermer döşeli 
bellurhavuzlaı·~ dökiilnuıklPdir. Oradan da biiliın Fiziki ve kimyevi !'-. . ~. evsafım muhafaza edt·r~ k ve hiçbir l'uretle el dPğtneden hususi kim- 1 
yagerimize ve Adana Sıhhat Bakanlığınrn tayin elliği Sıhhiye memu- ~ 1 ı·u huzurJarwda damacunalar ve vagonlar KAY ADELKN suyu ile ( j ~ 

· • yık andıktan sonra doldurulmak ta ve ağızları Sıht.ıa t memuru tarafın- : .-..,./ 
-tı elan miihürlenerek şehrimize gelmektedir. * 
~ * 
1'· * • • • ................................. Jf • 

Yeni ~lersinba~uuevinde basılm~ılır 

. . "' .... ~ ., 
wv~vsı j 

Si.: 

I : .. .. 
IHTIYAl'tLIK 

Peşiniztılen Geliyor 

ONA KAR~I 

Hezırhkh Oavranıl11 

, ... . 


