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ismet İnönünün 
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mesi b üt ü n dünyada 
memnuniyetle karşılandı. Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 8 2 
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11 3142 

Büyük ef Atatürkün Nişları 
arşamba günü ankaraya nakledilece 

A t a ıu r k Yolunda 
i n ö n ü n ü n İzin~e 

Dürt gündenberi Türk va-ı 
tanı Türk tarihinde beuzerıue 

raı:ıtlanmayau en derin mateme 

boı'tolrtu . 
A:talürk öldü denince 18ınil

yoıııın nasıl kan saladılhnı gör· 
mek to Büyük Millet Meclisinin 
matemli celsesindeu radyola rl a 
kuUıklıırımıza akseden hıçkırık· 

ları işitmek onun mukaddes ha· 
vasiyle nasıl meşbu olduA"umuz 

millet ölQüsündo ve bütü n insa-ı 
niyet tarihi boyunca görü lme· 

mit bir misaldır • ~tatürk'üu 1 
ölümü bizi biribirimlze daha 

rB. M. meclisi cenaze merasimi için-,· 
500 bin lira tahsisat kabul etti 1 

. 

Reisicüm~urumuz 
Gelen tebrik tel g
raf /arına cevap 

veriyorlar 
Mecliste dün bir çok Hatiplerimiz milli kahramamın 
ölümünü andılar ve hazin hitabelerde bulundular 

lstanbul 14 - Gece yarı•ı • (Hususi Mu'hab'irimiz) 
Büyük Şef Atatürk'ün defin merasimi kanunu hazırlanmıştır. Büydk 

Ölü abanoz sanduka içinde salona nakledilece'k güllerde çevrili sanduka 

da daimi dört meşale yanacaktır. 

Cenaze Çarşamba günü General/arın ellerinde top arabasına konarak .. 
Yavuz zırhlısına nakl edilecektir. Yavuz Büyük Olümüzün 

mite götürecek ve bu mübarek Naş lzmitten Ankaraya 

cesedini iz. 
trenle nakl 

i 
Aııkııra (A.A ) Taziye iP' -

, grofl arına ve intıhıı p mGnasetw · 

tiy le temı> ıııı i l t> r i ıht i va ed eıı tı•l· 

graflara karşı Reisicumhur l ııi"ı 
nü kendi teessür rn teı,el.:ldi r 

}erini bildirmeğe Anadolu :·j rn 
sını lavsit buyurmuşlardır . 

Atatürkün ~emş iresi 
Taziye telgrafları
na ccoap verdiler 

Ankara (A.A) Atatürk ü ıı 
hemşi resi 'MakLule Boysan ile 
zevci dahil ve lıariQteu büyü k 
feldketin taziyesi hltfunrla hu lu 
ııa cı zevata, yaralı kalplt•ri ıı in 

sıkı bıığlayau bir fflcia, şehirler- , 

den köylerden sel halinde gelen 

yüz binlerce insanın tabutu ö
nünde bae eğmesi ise mukaddes 

olanı bin kerre daha kudsilee· 
edilecektir. tiren vakıadır . 1 

18 milyon di1 or ki : Tari· •------liİlllıilııiiııılllıiıilliİlllilli•ııiıııiııiıııiıiıı.._ ----' 
Milli matemimiz 

teşekkürierinin iblilğına Aıı udo 
lu ajanııuın tavassutunu ri<'a ot-
m ielerd ir . 

hin en bnyük tilldıselerini bü
Yük insan ve onun insanlara 
telkin e\\iği iman yapar . Hddi· 
Beler tıu imanın derinliği ve te

Dlizlıği tıisbetinde büyür . 1 nsa· 
nilıkteıı çıkar ilahiliğe yükselir. 

İnsan dediğimiz Atalürk her 
fani gibi hayat a göılerini yum
nıuetur . Fakat ynratan Atatü rk 
euedid•r iQimizdedir • Ebediyete 

kadar her Türkün gönlünde ru· 

h\lrıdn yaşu yaı~ak, eserleri mu
k ııdd es milli bir vedia olnrak 

ıı esıld o n ucsile intikal edecek, 

iman alevinin kıvılcımlı ışıkları 
olarak parlayacaktır . 

Ankara 14 (R ad yo) Aıatilrkün ce naze merasimi ı çın bııo 9e· 

kAlette bir komisyon teşkil edilmiştir . Büyük Mille t Meclisi 
cenaze merasiminde sarfedilmek üzere Ziraa t Bankasınca hü 

kümele 500 bin liralık bir krediyi temin edeu kanun IAyiha 

sını kabul etmi~tir • Kanun neeri tarihinden itibaren meriyet 

mevkiine geçecektir . Kanunun icrası ·1a icra Vekillel'i Hel'eti 
mezu n kılınmıştır • 

Ankara 14 (Ihd yo) Bu gün B M . ~leclisi Reis Abdtılhalik 
Rendaııın başkanlığı altında toplanmıştır . • 

Bu toplantıda bir çok hatipler söz alm ışla r ve milli kahra 
man Alalürkün öiümü etrafında çok heyecanlı hitabelerde 
bulunmuşlardı r • Milli ka h ram ının ihtilal, inki lAp ve Türk 
medeniyetine yaptığı büyük hizme tlerini göz yaşları arasında 
anlatmaya çalışmışlardır . Toplan tı çok uzun sürmüş ve geç 

vakte kadar heyecan larla devam e tmietir • 
------------- ---- - -
Atatü.rkfın ce naze Merasimi 

Elem terimize bütü 11 m illetler 
samimi sıırette iştirak ediyor 

· D'ünya matbuatı Atatürkıin hazin ölümü 
!etrafında sayfalarla yazılar yazıyorlar 

Moskova, a a. - lzvesliya ga metini teşkil etti. Gıızete Ata
zelesl, Atatllrk'lla hnyat ve fdali- tllrkllo mOcadelelerl ve bıışlıca 
yelini tebıuOz ettiren blr makale başarıları ı hııkkıodıı iza bııt ver 
neşretmişti r. Maka lede denllıyorki: dikten sonra makalesini şıı satır 

Mareşal f evzi ~a~ma~m 
gelen telgraflara ceva~ı 

Ankara (A.A)Genel kurm a )' 

baekanı Fevzi Çakmak Büyük 
Atotürkün vefatı münasebe tı y lo 

her taraftan almakta oldu~ u tn 
ziye telgraf ve yazılarına l<'şel. 

kürlerinin ibldğına Anadolu a

jau ... rnı tarsit etmişlerdir . 

Atatürkün naşı ~aşm~a 
i~ t iram nö~eti ~P.~leniyo r 

"Osmanlı imparatorln~u umu· lıula bitirmektedir. lsmi yeni Tilr 
mi harbe girer girmez Musltıfa kiyenln bUtun milli kurtuluş ha lata n bul (AA) DolmabnhçP S3 r.ı 
Kemal ordu hizmetine geçmiştir, reketloe wuğh olım K:emul Ata- yınd a Atnlürküu ııôşl arılbaşıııdn 
1915 de Çanı1kkaleııln lnglliz tılo tllrklln vetıslt Tllrk milleti için bn büyük ünıfo rmaları gi ym ı tı sıı 

Her gördüğümüz yerde o

nun resmi, her okuduğumuT. ki
tapta onun Aöıü, her geçtiğimiz 

}olda onun eseri, nihayet raşe- Bir çok memleketlerden hu- sunıs ve ihracat kıtaatına karşı 
1 

yUk lr zlyııdır . MUshıkB Tnrki (baylar ihtiram nöbe ti bck lt• ııı ek 
ılığımız toprak yerattığı mem- mlldafıuıı;ı esoasıodu temayllz et- - Sonu ikincide - tedir ler . 

lekot ve kurtardığı millot ayak- SlJSİ heyetler f!eliyor miştir. Bu harekdle İngiliz 'ma- ==~==="""=~==~===·~=====~-=-
ta . Kim Atatürk öldü diyebilir. - ~;:ı:~k:;ı d~~1k~1!~!r~n ba:~:s~~ Türk iye~e Reisicum~ur inti~abatı ve ~ünya matbu~tı 

O; eu veya bu insan değil Yunan heyetine dair minde Bulgaristauı temsilen bu· takdir VA tasvibine mısıhıır olmuş 
ki .. l.ıi r milli mefhumdur Millole v rı' len tafsı' I At e a lunacak heyet aea~ıdaki zevattan lur. Umumi börp esoösmd11 Mus· 
mal olmuş uir milli mefhum ise At. y "' · t At f K ına, - un .. nıe an, a mürekkep olacak lıı; la ıt ~mal Çaoakkııle cepbeslo · 
ancak l'bedi olabil:r · türkün cenaze merasiminde baş Başmabe "nci general Panof, de ve mllteııklblnde Suriyede ııla 

'J.,.ten Türk mılletinin en k"I ı •ı l k · 1 
• i l T ki ı d ,~.. ve ı geoera ,, e a s ıı sın rıy ase· M . 

1 
k 

1 
_ . . H muo ızenera arının Ur yeo n ıı 

tıüyôk ye'ıs içinde eu küçük seti altında büyük bir heyet ta- '.aıes e ra ın mumessılı, ar· hnt işlerine mlldabıslesloe karşı 
Ds\'micliye düşmemesi de bunu rafındaıı temsil edilecek tir. bıye nazır ı general Daskalov. şiddetle mUcııdele etti. Hatta bir 
isl.ıat etmez mi ~ Nevmidiye düş Heyet şu zeva ldan mürek· Bulgar hükOmelinin mümessili, aralık Almım kolonizıısyon po 

ismet / .1ö 1ü y :ılrıız ftlrkiyecl ~ d ~fil ta 
uzaklardaki m illet ve memleketlerde 

de hürmet kazanmış büyük 
bir devlet adamıdır 

memekliğimiı milli ve ebedi keptir : Safya gatnizonu kumAni:laoı ge· lltıkasıoı p rotesto için istlfıt mec Vugoslavyada yısile kıymetli yazılal' ne~n t 
nıefhnınun ctevam etti~ine ve Başvekil general Metaksas, neral Lukas, ordunun mümessili, buriyetlnde kaldı. Muststa Kemaı Belgrad, 14 (Radyo) _ Avalıt mektedir, 
'fürk m'illetinin varlı~ı boyu nca Majeste kralın ve ~kraliyet hüku Bulgaristanı cenaze töreninde ancak alman generalı Fon "Felken ajansı bildiriyor: lzostiya gazetesi yeni tur 
alıedi .. ete kadar öevam edece· metı" nin baa. mümessili, Maı·esla a r c 72 k ' ·ı · k b bayının Surlyed en uzu klıışmasın· Yonoslavyftda Bllyl1k Şefiu kı' yen·ın yaratıcısı baştı'•ı ,' t i -

, " Y ı a ııı ı ir aakert kıta dan sonra o rd uyn d öndll . Harbin • . 1 i!ı 
~ıııe l mı\n dtmemi~dendir . kralın askeri maiyet k umanda· da temsil edecektir. t K 1 F' ll ti OlümU etrafında yapılöo neşriy11t11 tın<la uzun hır maka e neşı Pt 

Funi Atatürkfi , kaybettik . nı general demestikası. Majeste Romanyadan gelecek d k andanlıll-ında buldu. Sul devam edılmektedlr. miş ve emel ıoöail mılli mll-
sonu Musta a ema ı ı s n or . 1 l . . 

F' 'A ~ k k d. · · H b" usu uıo 5 Relsicumhurluha ismet IoöoO d J k h . ı d l akat ilAhı ta tur en ı ıçı- kralın ikinci mümessili, ar ıye heyet tan bllkOme tloin tın lanta ve an a 
1 

ca e e a ı ıman arın an ıı: 1 
mizde ve bü&ün yurt havasına müeteaarı general papadim as t d M d tl n Do seçllmesl ve yeot HOkOınt>l n ct' A tatUrkUn 'en k · 

_, Dos t ve müttefik Roman ya tant tara ıo an °0 ro~ şar arı te ekklllll dolayıslyle gazeteler ır. · ye ın sı liı h 
htl.kim dipdiri ayakta duruyor· Ordunun mümessili, Hükumetin ~e Yugoslav ya askeri alay lar ı ~ıo bozulmasına zelil bar surette ls~et ~loönUnOn tercllmeı belini arkadaşlarındandır. 
Cumhuriyet onun en büyük e ıkinci mümessili. da törende memleke tlerini tem ınkıyad ve mu tavııatı Mustufa Ke 1 bUyUk re&imlerlle neşretm~kte· Ata tUrk eı:ml'lerini orı ı 
seri idi • Ondan daha büyük Ankara elçisi Bay Rafael, ail edecekt ir. Romanya heyeti mıUın e nerji k protE>s~ola rını muc~p dlrler Yeni relslcumburıın Atıs· layı~çbir şekilde devam eıt ıı·d 
eseri ise milleti kendisine inan· Kralın ve huktiınetin üçüncü m ü olmuştur 1918 yılı sonunda lstık 1 ta kil bll ilk eserlerini ,e dabl cektı r. deye yazmaktadır 
dırabılmesi, Cumhuriyeti emanet msssili. ne deniz ve hava nazırı general taı mllcadelesl lçıo tııraftarhır bul ya~e ~olltl~asıoı takip edeceğini Bulgaristanda ; 1 

<1decu~i bir millet yaralması ve Başvekalet h us usi kalem di Pol T~o. Deresku, umumi ordu ID3k Uzere lstanbula gitti. 1919 ı k df'tmektedlrler. S o fya 14 R•dyo _ Hul -
kurdu"'u r"'ı"ı" mi koruyacak şe· kt·· - B A d uı· _ mUfettı~ı geueral Matos. general mayısında Aoadoluya gönderildi 

1 
ay Ueremyu gazetesi Tll rk pıırla g ar ajansı bild ir iyor. 

fi r re OrU ay D r IS, UÇ yaver . . h • 

kilde hazırlamasıdır . Milli ira · . . . . Frogm Hrıgore~ku ~e Romanya ı ve malum olduğu şı>kllde yt\Di mentosunun mcıttetikım :fdptıası Büt ün b ulga r millet i tür· 
c.ı 1 . timsali Büyük subay, hürıcıye uezaretınden bı r nın Ankara etçısı bu lunacaktır, Tllrklyento ilk muvakkut bUkU lotlbBpla vnziteslnl temdmen mlld k iye reisi c b l w t 
enın arsı maz 1 ateşe ' b'' .. o sndık bir um ur u 2 una s met 

M ı M I" · · • k'lılbıa ilk rdk ve .mtııet ru ::.ın.. t .. .. .. · ı · 
~I ~t ec ısı~ı111; ın 1 k Yunauistanı cenaze törenin 1 vaıı- ve Partı• başlkanımızın terccımanı oldugunu göstermiştir ~onunun seçı me•ıoi hususi 

KUuuııdcııbe~ı _Aıanın en ya _u~ rle ayni zamanda dfir subay ku- demektedlr. bır aeYinçle karşı1amakta ve 
arkadası, lııoııu k a hrttmanı, ıs • d d 120 k" .1.k kı ı İ d 1 t . I • Dı ğ r itazetelerde buna lnöoOnüo Bulgılrit.tan . 
. m11n !ltllD 8 iŞi ı ~anca ti va an aş ara azı ye erı ' o l SOD zıya 
tıkıaı lıarbı gal.ıbı, Loznnı ya- bır eskeı i kıtada tenHııı ~drcektir :: beıızer _mühim yazıler ntışret retleri dolayısile b ulundus.u 

~.:n.ı, )' urd~ c.elık ağlarla_ ören Ceuaze Küııü bütün Yuna· Ul u Şefimiz , buyuk Reisicümhur Atatürküo ebedi mektedırler. . kıymetli beyanatının iyi tesi r -
ıhtılul ve ı~ıkılabın en çeııo sa{· oistaadll resmi ma tem günü ilAn ~i ya ı münasebeti yle derin ve un u tulmaz acı larımızı bizzat .1 Avale 818081• son olnrak lerinde n ba hs etmekte<lhl~r . 
:uılarını buy~k kudretle ~a~aran olunacak ve resmi !binalardaki daire ve müe88eseleri adına t881iye ve taziye buy uran ze- 1 ve Türkçe G a zeteler lımet fn~nüııü 
emet lnönünu Cumhurr€ısı eeı:- bayraklar merasimden öir gün va ta teşekkürlerimin ve mukabil t aziyelerimio arı Vb ibUl- Allah tUyUk dosta rahmet yalnız tür~iyc.de değil ço1c tJ . 
ınttkle Atatürk rıizammı soda- · d · t· zakl d k il ti · d evvel ve bir gün sonra dahi y~ ıtıııa muhterem gazetımi?.in vesatet 'ni rica ecif~rim · eylesın. Am1ş ı r. • • ar a ı mı e ertn e bi.ırnıt· 
kutle tatbik yolunda yüksek iaa rıya çekilecek Lir. Vali C. H p Başkanı Sovyet Rusyada: tı~ı -kazı~mış mühim ve çob. 
Detıııı göstermiştir . Ayni oiznm Bulgar istan heyet i r ROknüddin Nasutiioğl u . Sovıyet Rus . matbuatı ye durust bır devlet damıdıt 
v~ a)· nı ahengin bundan t.oııra . , nt lReıs cumhur ıutıh:ıhı dola demektedirler, 

s onu ikinc ide Alatütkü n cen aze merası· 
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Türk Güneşi 
Ankara ı 11-11-938 

Yazan : içe 1 rayJavı FiLıi Pll'f lu 

YEN! MERSiN 

'Kamal Atatürk'ün 
Hayatı 

SAYFA -- 2 

Biitfın DAvletler teessiirleri
ni hiikumetimize bildirdiler 

Ulu Şef, Ulu Önder. milli onu bütün cihana tanıtmak en 
kahraman, yaratı cı ve y ap ı cı büyük borcumuz ve en üstün -3-

Çocuhluğu ve 

Yoğuslavya Kral NaiMeri 
Elçiliklerimize taziyelerini 

bildirdiler 

türkün vefatı dolayısiyle taıiye 
ve derin tees sürlerini beyan et· 
mielerdir. 

Gençliği Büyük Türk Evladı, Türklerin bir vazifemiz olarak bilecek ve 

babası Atatürk dünyasını de~iş y a paca~ız. Yarın saat on birde 
ı. _ _ k b Tevfik Fikretin (Sis) mnn- ı olarak bende ve bazı arkadaşlar Belgrad A. A. _ Diln ög 

Prene Taknmutsu, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi riyasetine 
l>ir taziye telgrafı çı:ıkmiş ve ce 
na.1.e töreninJe namına bir çe· 
lenk kon masını Aoka ra Japon 
büyük elçi lıaine emretmıetir. 

ti,· maddi \"arlı .... ını ebedi" eD uutun dünya şahil olaca tır u . . k b . d ' N 
.. ., ıumeaını ço. eA-enırler ı . a.· ı d a )·eni fıkirler, pey de oldu Jedeu sonra kral na plerı Sta-

ka.,bettı·k, na, ve göreceklerdir ki senin k K 1 Abdülh k H d 
" kurdugun ve milletin tek tem mı ama ı , 8 amı 1 Memleketin irta resinde ve siyase 

1 
nkoviç ile Proviç R lgraddaki 

Derin ve sönmez bir setgi sil yerler i olan Büyük Millet okumaktan da zevk alırlardı. tinde fenalıklar o l du~unu keşfat TUrki e I .. Al' H d Ak 
Pelsefi, F"ı" krı' mevzulara da kuv Y e cısı ı 8) ar • varattı .... ı eu me Jek tt bütıl miyo başladık Biıılerce kişiden · 

" & m 
0 0 11 

.\feclisi kunetli bir çenber halin velli alAka gi\sterirlerdi. Şık vo ' b 1 tay nP.ıdıne gelnek Atatürk Un Yuguslavya~ 1n gelecek l1eyet UnRurlar hıçkıra hıçkıra aglıyor 1 ıırel O an Harbiye talebee.ine f t 
da yine senin yetiştirdiQ'İD kıy temiz giyinirler ve cemiyetin in bu fıkrimizi anlatmak beresine ve tt 1 mUnasP.betile laıiyetleri 

simdi. metil varlık, sevimli Türk evlll ce muaşeret kaidelerini hepimiz düştük. Mektep talebesi arasın- ni arzetmiş 'erd ı r, 
Göıler i ndeıı yae dökülmi den fazla bilirlerdi.• p 

1 
Yoguslav sefaretı Harici· 

dının, tuönüuün etrafını çevire da okumak üzere mektepte et 0 0fiJ3fiffi f88SSU•r V8 '·"I t . d k. . . 
yenlerin muhakkak ki yürekle Bu ifadede tarih itibarile bıl yazısı ile bir gazete tesis ettik. ye VP.ı{a e •n e 1 tCOmısyona 

cek ve butüo millet cihana aztı hassa dı' kka• uvundır"n so··ııer Yogoslayrıyı temsil e iecHk he ri yanıyor, hançereleri tıkan • ı .. Sınıf dahilinde ufak teşkih'Hımız f • J • 
metli bir kuvet olarak•topluyuz ,\fustafa Kemalin centilmenli .... ine vardı.• .azıye 8ff yeti · re dair list~yi bıldirmiş-mıetır söyliyemiyorlar. ~ 

ba 
Büyük Şeftn izinden yürüyece tS\allOk eden kısımdır. A\'rupa- Arkadaı:ılarile vat~n ve mil · tir. Heytıt mUtlt·fık devltıtin 

Nereye, hangi tarafa k k .., " 
ce ve onun eserlerini oruya nııı göbeğinde ve garp muaeeret let ieleri üzPrine konueuyordu. "arşova AA - Modern Tür g,..çenlerda AnllarAya gt-lmiş 

kılsa mutlak gözlere büyük bir cak ve yaeataca~ız,,diye haykırR kaideleri iQinde yetieen bir çok Düşündüklerini mert bir perva- kiyenin yaratıcısı Atatürkün olan gPnt>l kurmay Reisi Ge 
matem, yeis alaimi çarpıyor. cagıı . .•. yüksek eahsiyetler kabalıkla şöh sızlıkla söyler ve Sultan Hamit vefatı haberi Polonya efekArı neral Nediç yokuslavyanın 

Kndın, erkek, geu9 ve ihti Tabiatın hazan tuhaf cilvele umumiyesiude pek derin akis A f J 
ret almıelardır. Napoleon Boua idaresini eiddelle tenkit ederdi. ler uyandırmıetır. Bu münase nkare se ıri A ımoviç kralın 

ur zengin, fdkir, münevver ri oluyor. Bazı insanlar, bazı part bu zümrenin tacid < r d r. Arkadaşlarına kendini candan betle her taraftan Türk milletin~ fahrı yaveri Amlrai Brıço, Ko 

ve cahil herkas • • herkes ağlı cemiyetler en kederli anlarında Uşaklarını elile dövmek, kadın· sevdirmieti O sebeple yaptı~ı kareı hissedılen derin teveccüh looel Yesromoviç, Arıkara se 

'
or . . en °üzel elbiselerini aiyerek ı h telkinler dimıtgdan dimRğR, yü hisleri izhar ~dilmiştir Bu me f»fAti atAşernıliteri Kolonel To • ara akaret etmek ve kızdı~ı 

ço J en güzel tezyınalla süslenerek 
as iQ kederlerini dışa vermemiye 

rekten yüreğe geçiyordu, namert yanda Cumhur reısı Moçiçki mas bahriye albay Lışıça dan 
vakit şıtpkasıuı yere atıp ç:~ne · T- k ' 

muhillere aksetmiyordu, onu jur ur ıye Büyük Millet Meclisı mut~şekkıldir BundRn başka 
mek aibi halleri vardı . Mustafa b ' d rei"li .... ine k' s nal eden ır a~ız pey 8 5 muree 1 mi giy - t3o kjşılı k askP.ri hır kıtası da 

Tarlada çiftçi, koruda 

en ve kederinin eiddellni bu güzal 
ban, fab rikAda i ş<;i , orduda 

ker • .• Boş i kdekı çocuktan 

s~n yaeına gelen ihtiyara va 

rıncıya kada r bütün bu acıya 

hep birden ağlıyor .• sallıyor. 

Kamalın en selim bir zevkle gi olmuyordu. LAkio müstebit ve Rydz Türkiye Bıivük Erkdnı 
süslenme ile teskin etmeğe çalı Harbiye Reisli .... ine, Shladko''V.,kı· ŞPhrimı zı- gPlecektir. 

yiniei, vakur olmakla baraber müvesvis ıdare Mustafa Kemııli & t "' • 'J" h • 
eır . - ki . de gözden uzak tutmadı. Onu Türkiye Btievekilligioe Hariciye ıegı iZ eyetı 

Tabiatta bu gün böyle yap yure erı esir edecek kadar ince B B k H . 
E kdnıharbiye yüzbaşılığı rütbe 

0.azırı ' . ec ' arıcıya Vekale· F~ld Mara•al Lord Bird 
mıotı. Burada Ankarada güzel ve zarif bir nezaketle konuşuşu 

1 
d tıne harbıye nazırı general " 

Türk güneei aurup etti. ve ilk baharın lat!ı ve bol gü Avrupalılarrn da Amerikalıların ve d.iplo~asını aldığı sıra ar al Ka~przyorki Türkiye Milli Müda voot bizzıt logiJtere kralı 
Türk mi lleti bü)'ük bir Şef tevkıf ettırerek yıldız ~arayına faa Vakill ı ""ine kA h b Sa Mo1· este Altıncı Jor1'u tem· 

neeli günlerini andıran lAtif da hayretini ve hayraniy<'tini * - - h · · k 1 "' • er Dl ar ıye 
Ulu bir Ô adcr, Türk kahra göturdu. Abdul amıt 10 1 apçı reidi StachiWez, Türiye umum sil edl"cektir.Lord umumi harp 

bir günee ve bua vardı. mucip olmaktan geri kalmamıe b' h k " h .1 k kıt h 
man bir kumandan, Aziz bir ır ru taeıma to meıı e sı ı er nı arbiye ikinci reisine ta te Ç•nakkalede f ngiliz kuv· 

Oda. Kendinden bir parça tır. zi t t ı fi k · baıbug, cemiyet büyük ve asil R i bir isticvap altına aldırdı . Hür yeB e gra arı Çe mışler. vetlerinio kumandaohg·ını ifa 
Olan bu-yük etladının sönen zi esm ve gayriresmi bütün k b ' · urıdau bae"a Polonya c bl·r ı·nıan ka,·bettl. k riyet ve mıllet aa ı genç za ıt•n a um t • 1 d d " vesi atar Mustafa Kemalin Har- .., h · · e auş ve g ç en er e e o:e m 

Ş. d ' _ ki . 
1 

yuıaı canlandırmak ve kederdi ur reıeı teşrifat dırektörü Tür • • . • • • 
ım ı yure erım zden sızan biye mektebinde o lsun, erk Anı- önünde gPri çekildi ve nihayet kiye elQılıhıne taziyetleriui bı'ldı"r I lekehiDtZı ııyaret etmıştı. 

de Türk milletinin semasını · · · ş - d - • 
1aıları, göz kaynaklarımızdan . . . haı·biye Rnııflarında olsun bliıün kendıeıııı ıı ma sur u. miye nıemur etmişıir. fngiJiz bükt1metini ayrı 
k d d 1 1 h 1• d I aydıulatmak ıslıyordu sankı . Ve 5· .. k · h t 

e er am .: arı ıt ın e dökü hocalarının dikkatini c~ıbettığı · ıyası ve as eri aya ımn Haıiriyr nazın B. Heck bir heyet temsil ed ·cektir. 
JOruz. Fakat ruhlarımızdan bü j Ey tarihten Önle 

1 
vaBr . ola~ ni gösteriyor Onun riyaziyeye, ilk devreleri: Türkiye elı..:i~iııe şahı.i tıniyeıleri • 

- Türk mılleti sen saQ' o. ır gu D t.ı'l • • . lran Lu·'·u·metı' 1uk bir melanet ve temizlikle 1 . . 'k' . b ·r edtıbıyata ve güzel söz E-ÖylHmi Mustafa Kemal İstanbuldan 1 1 cJlrmıı,ur. Oıdu Müfetıiı;;i ge il 1\ 
haykırıyoruz: l uee gurup ettı ıse 1 ıncı 1 

ye büyük hır kabiliyeti oldu~u uzaklaşmakla hakikata daha çok n~ral Rom.mel, Mareeal Snıi · \ 
E B - - k Ö M' günee yarın doğac:aktır. .. 1 k . gıv - Rydzıu eııh~i taziyetleıiui ~ . ... 

., uyu nder! ılli Şe f! k d b nu soy eme te herkes müttefık- yAklıışmıetı, devlet makınasının T- k. 1 • . l . . ı~ır ay resmı matem 
Maddi ve nziz varlıQ'ın gerçi O dojtunc.uy~ . ab ar u ay tır. Hocal11rı ve arkRdaşları bu nasıl döndüğünü fil kından görü 1

1 

rı~;yeıyne tı (,'bıtt~eb·b' dır~nl ışvtlr . Ha . ., 
. dınlatma vazıfesını en yapıyo k 1. . _ _ • ezure ı ınası ı e arşova • l ...c ll • 
ın1anlar için mukadder olan ski rum Bu halimle de bilkı senin :euç me tep ının buyuk bır as · yordu· Mustafa Kem al kuvvetli da.ki krı:ıllık şatoqu üzeriııdeki ı un e l 
bele maruz kaldı. Zıılım felek · . . . . El 1 er olarak yaratıldı~ını, müstes ve cüre tli telkiolerile oldukça I bayraklar yarıya iııdiı ilmiştir. 1 Tahran ~ A Atatürkün 
seni aramızdan ayırdı; Lnkın kederlerıne ıeurak edıyoru~. . na bir eahsiyet olduğunu an l ı · mü saıt bir zemin hazırladıktan , vefatı dolarısıle ı;ıurayı şahinşa 
bu millet Ve memlekete hediye verir ki o gurup E>dım . guneşın 'yorlıırdı. s~nra (1906) senesi ~ir! nci teşr'. Romanya Başve~ili Ba,ve~i hı ve hükümet bir ey resmi 
ettiQin mütooaht eserler bizimle eserlerini yaeatmaga Qalıe ve O, henüz çok genç iken mem nınde (\'atım ve Hurrıyet cenıı , 

1 
' Y matem ilAn etmi ştir. !\f11 jaste şe 

dir. 1 onun izı~de bir an iQin olsun ay !~ketin haline ve siyatıt vaziye- yeti~ ad.lı ~ir c~m ~ vet kurdu • . B~ 1 hmıze taziye te'graf çe~ti h inş:ih tedf ı n rn era sirnıı ı n sonu 
Hayatında terdiğimlı soıu rılma. dıy'lrdu. tıne aldka göstermiye başladı. cemıyetın şıarı ıhtılAlcılıktı. gız l ı na kadttr lraııda askeri \'e res 

unutmıyacaA"ız. Onu yaeatmak Fikri Mutlu Hatıralarında kendisi der :ki: çalışııcaktı ~ferkezi Şamda olan BUkrt>ş A. A. _ Rttşvel{il mi binalar üıeriııde ve yabancı 

ATAMA 
Bu gQn sabah olmadan bilmem nıçın uyandım 

Güneş bile doğmamış, uyandığıma yandım 

E li m kalbime gitti, sanki delindi sandım 

Baktım al sanCaQ'ıma, onuıı da boynu bükük 

Koca tarihi kuran, bu gün ona gömüldQ 

Türkün ededi nuru, bu gün azmiyle söndü 

Hala inanmıyorum ATATÜRK'üm mü öldü? 

Ah. ParQalandı kalbim ıaraları Qok büyük 

Bütün Türkün göıünden akıyor kanlı raetar 

Oekilmemie bayraıtım, bu gün hilAlsiz arolar 
Tarihin ölüm günü iete bu günden baelar 

. ~ . . 

Onu topraQ'a deQil, biz aönlümüze aömdük • · · 

Türk atasıı yaeamaı, o yaeıyor ölmedi 

O ebedi nurumuz, mihrabımıı sönmedi 

O her zaman biılere, sizden ayrılmam derdi 
Onu topraAa deQ'il, biz gönlümtlze gömdük · 

Tarihler oksüz kaldı, zaferi kim yaratsın 
Geri ligin boynunu kim kessin kim koparsın 
Her yer siyahlar giysin, ufku matemler sarsın 

AQ"lasıo bütün Turkler, Oünkü öldü ATAT'ORK . •. 

Merıln,~ 11· 11-938 

Hasan Karabulut 

A a t ü r k yolun~a 1 n ö n ü n ü n izin~e 

E k memlekellerdo~i lru ıı mümessil 
c r Anı harbiy~ sınıflarınR cemiyete uamuslal'lna, hamiyet· Miron TUrkiye ~aşveı. 1· ı 1• 110 'k ~ liklerindeki baynıkla r ırı yarıya 

geçtı . Mutat olan derslere iyi terine güvendiği arkadaelarıoı aşadakı· telgrafı göı ı•.:ı ermı· şıı· r. 
QAlışıyordu Rnnların fAvkinda kayctPtm i eıi. ı indirilmesini emir buyurmuşlar 

TUrkiye CUmhıırıy ~ tınin dır. Bu iradei Şflh i ıışahı bu 

M 
•

11
A t • • 

1 

kurucusu LUyUk ş r cumhur gün bütün gazelelerle ilAn edil 1 1 ma emımız raş~ııni . AıatilrkUıı ö~iiınUnd~n mıştir. _______ _ 

1 
derın bır suretde rııiltt ht-yyıç 
olarak, g~rek ker.di adına ve 

(Birinciden utan) ~lman~a~a ku~etli _ bir kilyc.ü g Brttk Romanya kra iyHt hü-
yenln bUlQn Sıtmlml do-.tları bu luk mı ll ı kuvetın tukenmez bır kQ t' d 
yUksek ııdamıo ve devrimizin bu kudretıdir · fk i mıllet i n ayrıi po . m e .ı a ırıa dost ve mUltt-ıfı k 
şayanı dikkat şsbslyetioin o ı n litik gayeleri metcuhur, ve do:Jt mılletın elım bir surdte ma. 
mOodeo derin bir surette ~u le , lukları kuvetli ekonomik müna ruz kaldığ mHtf•me iştirak t>tl-

8. T evf i~ Büstü Ar as 
londra sefirliğine 

tayin edilecek 
elllmdtr. 

1 
sebetlerle Larsin eylemektedir gimizi eksehınsl 11rına arz v~ 

Bdrlin A.A - Atatürkün . Ayni gaze~e diğer bir maka çok elemli h : ssiyatımı ~ahul B 
vefatından bahseden Fölkiee lesınde şöyle dıyor: 1 b y 1 . J 

fethi Oky~-ır mebus 
luğa seçilecek _ . . _ _ u Arma arını rf-'Ca edt r ı m . 

Beobahter gazetesi büyük dev Turk mıllelı en buyuk oğ A 
. ' . !unu kaybetti. icraat adamı ynı zı.manda Romanya mı ile 

~~ ad~mını k!azımle yadettıkten olau Atatürk memleketin ihya tinin bUyUk cumhur başlrnnı-
nra ıyor ı: . d h ' li . JAh 1 h t t . 1 d ve ımdrıuı a ı ıs u atla ve nın a ırsı sını azım*" ya 0t· 

Almanya, Türk milletinin komeularla tRkip edilen bir dost 1 me'<le oldng" unu bUyUk Tllrk 
bu ölçülmez derecede büyük k ı · ·k ı · 1 

lu po ıtı asi e tamın e ' mietir mıll ... tirıe i hlsıa buyurmalarını 
ziyaından müt09elit acısına cıa Dıe poliıikesındaki büyük mu- k d 

1 
d 0 d 

mimi olarak ietirak etmekte:iir. en ı ... rın en reca e t-rım . 
Gazi 1918 de ölen milletler vaffakiyeıleri Çıtnakkalenin tek 

kurupu arasında azimle bir rar askeri hale .. kouulması 
hareketle milletini tehammJI adıl Sancak meselesirıin hallt ilh ol 
mez bir akibetten kurtaran ve muştur. 
bütün dünyanm hayran kaldığı 1 Bu büyük asker ve daht 
bir kalkınma yapan ilk devlet devlet ad!mı 1918 den 1922 ye 
reisi olmuat At ı- k t ·h kadar mucadelelerde olduğu gı .., ur. a ur arı ın b" ·r·k . . 
bu-)'üklerı· ... b di b ' ı pası ı ıeıerınde de zafer dal 

arasınua e e ır . _ . . 
suretle aözükecektir. Türk mil ları ıle t~ıevvuo etmışttr. 
Jetine yeni bir medeniyet, kuveı 
li ve feyıli yeni bır devlet mi 
raı; bıraktı. Türkiyehin Almanya 
da haset edilmeksizin takdir ve 
teslim edilen bu mirttsı koru 

iranda mi1him 
felaketler 

masını le.menni edh oruz. Tahran 14 Rad 0 -

f ransanm taziyeleri 
Paris, a a. - B Dal adiye 

Türkiye Baevekili Cdal Baynra 
aşağıdaki telgrafı göndermiştir: 

Ataıürkün vehtı münasebe
tiyle TU r k hükumeti nezdinde 
fransız cumhuriyelınin taziyele
rine leıcüman olmanızı rıca ede 
rim. 

Fransa kendisine pek çok 
dostluk uişaneleri göstermıe olan 
lıUyOk adamın canlı ~hatırasını 
daima muhafaza edeceklır. 

İstarıhul 14 ( H. muha 
birım ı zden) 

Haber aldığıma göre Eslu 
H:ıriciye vekilı Tevfı ıc RUştU 
ArHs Londra sefıı·liğıııe Tctyin 

edı lt!cektır. BııgUnl{U Londra 

S efiri Fljthi o'<yar ise açık 
bulunan mt.ıbusluklardan _ birıne 

namzet gösterilecektir. 

Va'iler arasm~a - .•. 
Tebeddülat yapıla
. cağı söyleniyor 

Haricı siyasette"' değişiklik 
mevzu bahs değildir 
İ:itıtrıhul 14 - ( Muhabi 

Birinciden artan 

da de98m edeceğine imanımız 

11tlam olarak onun zaferini ya· 
paolar, onun uiıamını tatbik 
edenler, onun eserlerini tamam
la1anlar ve Türk milleti eag ol· 

B. Hıtler t•u hııısıraıı 1933

1 

. y 
de Büyük Mıllet meclısi harıcı Hemedan cıvarıoda vuku 

rıldı . Şımdi bir kütle halind~ re encümeni reisliğlle olan gö a gelen şiddetli sellerden ikı 
onun izinde kudretine iman et rüemesi esnasında ifade etmış ı yüz kişı ölmüştür. t:Sundan 

tir. B. Bitler Atatürkün mu sonra tekrar yağan ıürekli 
vaffırkiyetlarinia nasyonal 11osya j yağmurlardan sonra yeni bir 
tizmin muvaffakiyetine olan ina j felaket daha vukua gelmiştir 

Japon İmperator ailesinin 
taziyeleri 

rimızd~ıı ) - Dtthiliye ie mUs 

teşar v.., v~ va ı ııer arasındtt 

değ Ş ' l<lı ı ler olıı ca~ı muhtemel 

d •r bu d ğ ş ııdı kler dahi it sı 

yasete ait mil':iaadekclr bir 

ıan diyoruz • 

ıranı .AtaUirk aramııdan aı 

t.. .. 

tiQ'imiı ismet lnöoünOn arkasııı 

dayız . Türk milleti iQin hedef 

Atatürkün iearel etliQi en rük 

sek medeniyet seviyesidir . 

nını teyit etmekte oıctuguııu 1 Yü JJ' k 
1 bilhassa kaydetmışti r. Tür ki)·e ı z e 1 ev yı mıştır, 

nin kurtuıue mücadfilesi parİak ölenlerin miktari henüz malum 
Rıza .A.tila bir oümuoedır. Türkıyede ve deiildir. 

• ............. • . icraata hnşlanğıç ŞP klİnde tef 
Tokyo, a.a. - Ja~an ımpıı· sir edılm el< tr dir. 

ratoı uııun mabeyııciı:H ve ımp:ı· J . 
ra torun kardeşıPruııs Takamut- Harcı sı yaHelın değipce 
i unun kıltilıi umumisi Türkiye ği aslu mevzu bahs o lmam·tk 

j 

l.ıüyük . elçılı~ine aiderek Ala· tadır. 
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SAYFA 3· 

Romanya krah 
YENi MERSiN 15 ikinci Teşrin ı ~3~ 

Ameri~a~a kuşlar ne~en · 
yaralamyormuş 

i 11 n 
M.ERSiN içel Hafia müdürlüğünden 
Pı YASASI kapalı z.arf usulü iie eksiltme ilanı ingiltereye gitti. Hariciye na

zırı Krala refakat ediyor 
Amerıkada son zamanlar· 

da bir çok kuşların yural;.tn&· 

ı ak yere dUşdUğll görlllmUştur, 
\ft>zruut için çok faydalı olaıı 

kuşlurııı meçhul sebeplerden 
dolayı yaralanup ölmesi mem-

14- 11 - 938 E• ·ı k ı · M · T 
Pamuklar Kıı . s. Kıı ~ 1 - c l\~I lnı~)'P · oııu ~u ış frsı~a _ ar·su~ 

Kıevlant 41 l ,uluııun 17 620·~~X5 1 O kılomelrden arasrncbkı 
Dükree 14 "Rı1dyo. 1 Londradaki elçlliği ile İngiltP 
Romanya kralı Kerol ta renin Bükreşt(lk\ elçilığioin bü 

Prens Mıhael düu öğleden soıı yük AIQıl ı~e tahvil . edilecelll biı 
ra lugılterare hareket etmletir. dirilmektedir. 

l~ağmalı 36 · ·kısmın esaslı tt-tmiri kt-şif lwdt-·li u l 1850 ~6» h-
" apı malı 35, ' ' 
Koza 7,50 rathr. 

lekette derin endişe uyandır

mıştır. Yapılan lelkıkiHdt" 
1<uşıarın telsiz antenlerini gör 
mıyer~k bunlara çarpmalıtrın· 
dan yaralandıkları anlaşılmış 

l{ırnıa yok 2 Bu' İŞP aitşarlııaruP ve .. vraklar şuulardır 
Kozac parlağıı 3:"•, 

Krala hariciye nazırı Kommerı Rartste kral Karolun Frau 
de refakat etmektedir Heyet sıı .:ıız zımamdarı ile yapacağı gö 
lı ~üuü lııgilterede bulunacak rüemeler, Fransız pulitikasmııı 

Buğday- Çavdar A . E~sıllm~ şarlnamesi 
Sert aoadol 4,50 H - ~ı 11 k:n ele pr<)j-•si 

tadır. hllkiki vaziyetiB hakkında Ro Yumuşak 
Yerli buğdayı 
Çavdar 

4,,25 C • fü•)ıııdıdık işleri gt•ıu· l şarlncımesi 
3.25 O - IJu~u~i ve ft>urıi şarlname Heyet Londradan eonrıı manya kralını -maıuffiatt;;-;df' 

Brüksel ve Parise gidecektir. cektır.- Kral-Karol bundan son 
Ş ındideu bu ziyaretin DPI • ra Almanyaya geçecek ve Ha· 

cesi olarak Romanyaya bir isfü •linzolların aılesiain eefi preof. 
raz verileceği ve Romanyanııı Fredrık'ı ziyaret edecektir, 

--~--~----~--~.~~----------~-

Yugoslav Baş vekili 
liir beyanatında clivor ki: 

• M 

lludutlarımız. kahramanlarımızın 
ları ile çizilmiştir. 

tır. 

Bunun için butUn antenle Anadol yulaf 
rio uzaktan görülecek bir şekle Arpa 

sokulması radyo makirıe1 eıi Anadol 
sahıp•erınc ihtar edılmiştir. Yerli 

Bu ihtarda nasıl hareket edile Nohut ekstJ"a 
c~ğide gösterilmiştir. Fasulye 

keğıt parçuları ytıpıştırılmak ratlı çoien 

:i,,37 

3.,75 
3,50, 
5,So 

4, 

E - K~şif cd veli 
isliyt->uler bu şartname ve ~.vraki içel ~ fıa 

m iid ii rliiğli rıde gör ehi 1 irl~r 
a - Eksiltme 28 l l 938 tarihint~ lt)sadiif tı· 

tkn Pf1Z 'H'lfSİ giirıü s•rnl on be~Le vil3yel enciim «> 
uinde y;ıpılaccıktır. 

1 4 - Ek.'\ihmeye gir~bilmek içın 888 77 lir<t -

l' lık muv(ikkal lt·mirıat vt>rnıf>~i, hundan başka a:.s 
ğıdaki v~sikalan haız ol ıuası lazımdır. 

Atenlerin ilzPrine bf'Ş san Yulaf yerli 

kan- timetre uıurıluğunda izole şeri 1 \1ercimek ıark 
di asılmaktadır. bunlara d• -\ahlep 

A~alliyetler dinid, kültürünü mu~af aza e~eceUir ::~ı~· ::ra\:~~i~ H.~;rs :ı~a~a~~~ ~:~~~mu 
Belıret 14 (Radyo) Baevekil l 'dedikten sonra milli ekalliyetler 

SıoyadinoviQ bir beyanatta bu- I den behsetmie, Yuqosluya mil· 

nio önU alınmıştar. I Susam 
·L d Yapalı Cenubi omerıRa a Siyah 

10 
17, 

1 Talipl .. rın ihale ~iiniinden en aşağı SPkiz Aiin 

11 ' ~v~eı \'ilayt'l ma~awwa oıürcıcaat eder,,k ~hli~ c--t 
VPSİ kası almalara ve licarrl odası vesi kasmı birli ' 
le gösterıufl)eri IAzrnıdır. 

sakallı kocalara l şark 
yok 
46 

1 f> - T~~ lif mektupları vukarda 3 üncü nıh ıl 
47 

1 
ded., yttzılı saaHen Lir saat .. evvelıııe kadar vihi 
yet daimi t1ııciimElnine maldıuz mukabilinde v.-r. 

53 nwleri l3z111ıclır. Po!i'la i:e göıuJerilec~k mektuh 
• Anadol 
ısyan Aydın 

lun'tluı ve bu be1aoetında ez- . . . . . 
Ü 

ıetırııo adaletı; bu ekallıyetlerın 
c mle : 

Hudu•larımız hakkında kom dinini, milliyetini, kültOrOnü mu 

eularımııla mü, akereye lüzum hafaza edecektir . Biıim de bun 
Joktur . Hudutlarımız kahra- lardao dürüstlük ve sedakaı Cenubi Afrikada yaşıtyan Yıkaomıt yapak 

zenci kadınların bir isyan he- Güz yunu 
lllanlerımın kanlariyle çizilmiştir bekliyoruz demiştir . 

45,46 
5:? 
80 
yok 

110 

hırın nihiiyt>l 3 üııcii maddt>cie )azıh olan saate 

reke!ine hazırlanmakta olduk· ı Konya mala tiftik 

İtalyanın habeşistan Hidivi ıarı Londraya bııdırilmiştir. Yozı•t 
Hollandalı çiftcilerin Pre Keçi kıh 

memleketini terk edenlere d6nmeleri toryaya girdiklerinin yUıüncö ı 
50 

120 kadar g.-lnıiş olması ve dış zarfrn miilıür ıuuurn 
il~ i yic .. k ~ patılnuş •)iması lazımdır. Postada ~ <l

sı lpıl<tçaL gtıcıkruel~r lrnbuJ edilmez. 

10-15·20-2 7 

i 1 a n ı 
yıldöııllmUnU kutlulamağa ha- Pirinçler 

içrn müsaJe verildi . Birinci nevi mal 18 
zırlanen Ctınuhi Afrika yerlı· ikinci nevi mal 

2so İçel kültür ~irektörlüğün~en 
1 ... ~rsiııdıı yeni yapılan il•ri okulun 763 lira 

Roma 14 Radyo - H b bil n.kl • .1 leri. kendilerine medeniyet Çay •>6o 
t b 

• t H' a et yu erıne ve aı e. ~ 
talyanın Ha eşıs an ı· getiren kövlnıerin hatırasını h l lO 

divi muharebe esnasında mem ferine memlrketleriae dönmek ya için. s~kn( kuyuvermf'ğe Ka ve . 
ı ._ · · k d b. • • · t' . . . Badem çekırdek t&ehnı ter e en ır çok · çın mezunıvet vermıı ır. k r.rar varm1şlıırdır. yı-.rlı ka . j . 
.._ ______ .... _______________ 1 dırılar, evvel~ kocalarının Vf> T ti bıçden .• 32 kuruş hedP.li kfşifli tt'rıf"ffüshane duvarı irışa-

95 alı ?s ı ı 938 larılı rıe ı·asllayan pazarlt'SI gurıu ı a ı a cm ıçı 
d•ğt'r er'-eklPrin hu hıtllerioP Acı » » 

gOımekıe iktifa etmişlt· rdir. Acı çekirdek 
Tarsııs Belediye meclisi 

93 
57 

fi8 ~a ,ıl 15 de ihalP- ~clilnıPk iizrP- ic .. ı ili vilAu·l dai -
36 • • 

11,i t'ııciiuıt•rıirıc ... Hcık • Lsilınıf)~ Loııu)n.uşıur, 
ÇüııkU ııasıl o lsa sııkal koyu- Urfa Yağı 

, vP.renl .. rin bir gUn ellerine us fçel ,, 
turayı alup bu acaip kararh-

Bir senelik mesai roporu okundu 
35 
90 
70 

1 oo . 1 ı · ı . l • . . x k 1 l!-tt>" ı tırm rnrıa aıl şartrıanıflyı ~urruP · \H 

daha f,,zla iz;.lıat alnıak icin ~ flhiir dirt'ktörlii(!ü - DOoden Artım - Yang n teşkilatı 
istasyon caddeRiııin ıki ıanı Hır seııe zarfında eehrin rını1an vaıgecPc .. klerini dilşlin· 

fırıdaki yeye yolları betoııa kal muhtellf ııokıalarıuda 13 yan mUŞl-1rdir . Fakat giln 'er g ·• 
bedilmie ve muhtelif mııhalleleı gııı zuhur etmiş va bu yangııılar çıp kimsenin bu karardım vaz
de 268l metre uzunluğunda yn der hal yetieen belediye ilfairesi g.-çmt-d • ğ · ni g(,•en karlınlıtr 
Ya kaldırım inea oluıımueıuı. f d y tara ındaıı sirayetine mey arı \'O yavaş yavıış şı kllyete başlamış 

Y[ NiM[RSiN 
\J'Üshası 5 Kuruştur 
Abone ~ Türkiye Hariç 

rıt' ~~ ılaal~ ~ii11ii lwlli sa~lla ~· iizde yfdi buç~ık. 
rdslwlirıctfki 58 lir~lık nıuv:ıkk:tl lf>nıirıııl nı~khu 
zn Vfl~a Hauka m .. kıuhurıu laauıilP.rı ~özii g•·çt u 
t'UCÜnıtııw baş vurnrnlan ila11 oluııur. 

ıue mahRllelerde 1600 metre ı 
rilmedeu hemen .-0•1dürülmüştür lar. n ·ıheyet şimdı' d .. bı' r ı· 8• UzunluQ'unda esaslı yol tamir " 

edılmiştir. Ayni zamanda 1600 Bu sene lıüdcesine konulan ·ah '! k r eğa karar vermiş 
rneıro uzunluQ'unda lopı ak tesvı Risal kareılı.lı olarak ve taksitle yand. çı 8 

m 
ı.· b. --bıd· •lerır. Jesi ıcra kılııımıetır. vır ır yangın arazoru e e ıye 

Çuku Jarde üç metre açıklı encümenince müteahhidine iha İsyanı idare edPcek olan 

Şerait ı için için 

Senelik 

Altıaylık 

Oç aylık 

1200 Kr, 

600 

300 

ı 1- ı 5· 18-23 

i L A N 
içel Nafia müdürlüğün~en 

Qından 1eni bir betonarme köp ıe edilmieur. Arazöz halen Mer komlleniu ilk toplanhsında 
ru inee olunmue çe üç ahşap sin güoırük iskelesinde olup mu verilen karar şudur. Erkekle· Bır avlık ıoo Yoktur. 1 - Silifö» - ı~lul yolunun 1 x933 5x ı 72, 
köprü esaslı bir suretle ,tamir kavela ve eartnamesiDe göre rimiz Holandalı kahramRnlar Resmi ilioahn satırı 10 ı 6xgıg VP ı3X:lg3 Lluı.1.-rirıd•~ y ... nicltm rnşa <>clı 
edılmıetir. teRollüm edilecektir, Ku u t t 

Bır a.-ue zarfında memleket Halk ve ayar işleri ıa birlikte hayram yapsınlar ' 
5 

ur. ı . c .. ~ l ı eto11 ~rma t~bli~di kilprii ·rn menı~Z İıışa 
halkıua 265 adet adi tamir Ve Bir seııe zarfında halk işle Buna bizde tHıtftar ı z Fakstı·. .. latwirı kt·ş ı f lwt1 ... ıi 66' o 32 liraolupHÇİk eksillruİ\'0 
89 nde& esaslı tamir ve 15 adet rinde muhtr lif 3644 muamele mnhakkak sakallı bulunmak JÇtn mute • ebıl lıtr teşkilata IU 
İlhei ineaı1t ve 25 adet yeni iu icap ediyorsa bunun it-in tak- zum görmüşler ve bunun için konmuştur. 

yapınıe '" ayar memurlutunca ... 
e at ruheatiyesi verilmietir. 686 terazi ve kantar muıtyene ma sakal kullanmak kAfıdir. bir komite vUcuJa ğ..ı tirmiş· 2 - E~~iltm~ 28, 1 f ,938 t:-ır ' lıine lf'Sadii( t d••u 

937 yılı bütçesine konulan B ı dir · ıa ·· · 
101 tchsıHtı tamemE-n sarfedıl ed ilerek damgelenmııtır. u karar erkekler tara · er ' pazartt-Sİ giirıii saHl on l>t'~le vı y.-t ~ncurueruucl,~ 
rnie ve bin lire da müdakale eu Dellalltk işleri fınden alayla karşılanmış ve Uyurken kocalarının sa- ~·;.p ı l ı C ıl~llr. . 
ret ile alınarak sarfoluomuşıur. Bır seııe zarfında belediye lromitPy~ bevl'p bile vnı ime- ktıllarrnı ~esm• ğ~ teşebt Oş • 7 5 k k l l 
lemizlik işleri dellAtı tarafından 830 illa ve miştir. Fakat kadınların sakal ed.-cell kadınlıua ııasıl rnaui 3 İSlt>~lilt>rm 0

/o • ruuv~ I a ~mınaL para 
Büdce tahsis edilen amtle 45! ıhale yapılmışur. Yapılan htrına suıllast yapmr.mahırı olah111r acaba? Si Olttll 49~.oo lira~ı Ö!tAI mo aasebe vezu.-s i n • 

ler ile oehrin temiılitine itina ıhalelerdeo 1,164 lira dellAliye vt•va o r.ıiklar lt'JUİnal mPktuhurau ve diğ~r tica 
edılmekte \'8 haeıl olan süprün resmi tahakuk etmietir. <·,··••>•> .. >•:• ~ • ••·:·<·••• rt'l octa .. ı v.-sika~llll ve ihale giinürıden erı a1. ~ il 
tflıer ukı& ve ıamanile ve Mezbaha işleri •:• O Liz ~iin evtıl vilAvPLe miiracal ~dtırfk alacttf(ı elı li 
llltıntazanıaa kaldırılmaktadır. Beledıfeıııız mezhııhasında ·:· Tarsus tüccarlarına :~ \t'l Vfi~İ~itSlfll \İlayPt trnciinurnirae ibruı eluıP~ı~ 
Bır sene zarfında tehir sokakla 1,5859 adet koyun, 6,808 lleçi, O 1 · · · • · ' ..... T!..or"'.·ıı~la şım.-u-Jlıfer 'U~ ua 1

· h,,ve ış erırıızı 6 ıtı'°Cl•ıırcltırlar tıııdaıı kaldırılan zibll miktarı 29a sıQ'ır, 1221 dana ye 3 deve ........ .. ""' " u .,, il\ ... .- • 

(11,925) arabaya baliA' olmuetur ki cemau 24t90 haJvan kesilmie O~ ol.ı~· laştırııcak Sigo,.la işlflriııizi tı11111İ~fl V~ •) 4 F~zld nrnlumat almak istiyenlerin vila~· t·t 
Bıışı t.ıoe olarak dolueao ( 12 ) ve bunların rüsum tahakkukatı ı~fırall~ JflJlitCak ı~tÜt>SSC~e hali faöliy.-t.-. g• Çll : 11-fıa nıiiclürliigiine muraeaat etmeleri ilAn olunur·. 

köp0k kuduz musabı olarak mü 16956 lirıtYa baliQ' olmuıtur. •>PuırİlllZP. :ıuı:lılPdır. . ! 10 _ 1 fl - 2o - 27 
eıhede altına alınmıı ve bee Evlenme işleri + I _ S ı ııwn tiif Pi konıİS\'OlltmlııAu, Naklı~·~ ~? 
•cıeıti ıtıAr ve yedi adedi sahip $"'hrı· mızde bı· r sene za·fıı ı •!• •, ı· · · · ' t l\

0

IZ la"ılıa ••• "' · x 2 Ma ı ısll~art>, ıllr<•Z ve •·11. ~~ - + 
lerirıe verilmietir. da 224 evlenme vakası olmoetuı ...,. ... 

Hir sene zarfında beled iye Kalem ve EnçQmen işferi •!• ları 1 4 
ı hıtusı tarafından (678) ceza Bır sene zarfında daimi eu -:. 3 Yarı~ın, Nakliyfl, llayal, (~ılrnz ve la 1

• O 
taptı tanzim olunmuş ve bun cümence hukuk, ceza artırmıı : sil sigortaları •:• 
lar hakkında belediye encü ve eksiltme olmak üzere J991 • t..adri ofurlugil ve • 
lneııiuce karar verilmiştir. karar iuibaı edilmiotir. + k .. -._. 

lıfaiye ve gazhane civarın Geçen bir senelik belediyf ., Recep gürışı .. ~. 
lia lı ll !J l.ıine yakın okaptüs ak as nln ö1Jümüzdeki yılda da işleı ı : kollektif şirketi •) 
h \'e kara l.ıilıer fıdanı reıletı nin a.,ni alAka ve ehemmiyetlt ...... d •:• 

1 ~ Tarsus Belerliye altın a • 
tılm i ı ve eelırin muhtelif yer le takıp edıleceQ'iue emin olmalıı:ı .:., .... 

rıııe (500) fıdan dikılmiıtır. uız. l'lllllllllllllbllll••EE29BC•&F81111URllllU 

Sağlık Eczanesi 
~ 

• 

Mersin Gümrük urıısmdadır 
her • Avrupa, Yerlir nevı eczayı 

• 
tıbbiye ve müst.ahz.aratı bulunur. 

-- - -- -- ---------~--
~- o _--; --- -------------
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YENi ~IERSIN 

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

içten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ 1\4ER..SIN DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

Yen I• me rsı· n • 11 Yıl/ıh fa~ılas.ız. intişarın 
• da muvaf f akıyetını halktan 

L N 
Piyade alayı satmalma komisyonu riyasetin~en 

ll ıkla rı l1 u ha m n; en htıtfr li i 1 k. teminat 
Kilo Lira kr. LirH k. .. Sa al ~ekli ;..un 

: 98000 47760 3!l82 30- lt-938 15 kapalı zarf 
çarşamha 

S. Y<fğ 18000 18000 1350 30 11 -938 16 
" " çarşamba 

1-- llersin µarnizonnndaki ~ıtaalrn bir SPrıelik ihtiyacı olan 'ıık~ rıdu 
cirıs nıikd :ı rı, mulıamnwrı hrtlt-1 Vt> uıuvakketl l .. miııalile ihale !1 lin, ~aal .. , tı . . 
Şt->klı ~· azılı iaşe maddelr.ri k:.p:ıl ı zarf usulil~ t->ksilıuıeye konuldu. 

g6rdüğü rağbete borçludur. 
1 

2- Eksiltıutı rurr~in ask•·rlik şulwsiniu üst kutırıda askeri mahfolde as
k~f'i satrnalma kon ı is~o11n tarafında" yapılaca~ltr. 

3 Za rrla,. ay rıi ~ii nde açılış s:tati ndPtı hi r sacı l ev vt-line k:ada r k H bul 

V E İ M ER Sİ N : Sizin G~zetenizdir Dertlerinize dileklerinize YENi i 

M ER S ı N sütunları açıktır. 

~dilir. 
4- Fazla bilgi fldiıımrL istiyerı isıekrl•· r asker·i salınalma ~onıi!'i~oııuu ... 

ela ınevcnt olan şartn:ı111.,leri lu•r zam:m ~ör .. hilirl~r. 11 l 5-20-27 

YE n İ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. i L A N 

iN MATBAASI ı i ME 
Mersin Grimruk müdürlüğünden 

Suplıi : Adananın :dici<~ıle!malıallt>siıulrn Ahmet oğlu mararıgO'l 
Hanınrn rue : llt-rsini11 baJıc., nıahall•·si ııd~n ali kızı . 

-=--=-==-ı=----------------------Ta a ait bütün işleri ucuz 
ve süratle yapar. 

En yeni ve çok çeşitli harfleri 
Veni Mersirı Matbaasında 

bulabilirsiniz. 

KİTAP GAZETE VE M"ECJY.[UA. 

·rabı yapıiı! 

Şt>fıka : Ad a nanın Ş•~ylı mustafa mahallesinden haCI ~ônıil karası 

~-ukarıda isinı v~ adreslrı·i yazılı eşhasm iskenderuodan muhtelif la· 
rihlerdP. nu~ ml.-lu~ timize gt>lirk~n l.wraberlerinde g•·lirdıkleri ve gümriiğe 
beyan ~lmedi ki eri eşya ı 9 18 sayılı kanunıı n 14 Üncü nıatlil··sine il aya nıla · 

1 rak mii~acltıre edilmiştir. KP~ fiyPt nnıruaileyhim~ l~blig ~el ilmek iizer~ 

1 
h r .anmışla rs:,da bul 1.ı11a uıadlldarı ııdan hukuk usul mu ha kemeleri kaı ı un11 nu ıı 

j 141 rıci maddesin~ da)'anılarak tebliğ makamına kaiuı olıuak üzere il{Hl 

1
olunur. 

i L A 
Mersin orman ~aş mü~en~isliğin~en 

Belwrirıin umum unun 
Or. kut 

Adedi bo\ u ıll3. . 

N 

bt ht>rinin 
ru u lıa nı merı 

bPdeJi 
LiıA ku. 

11111\lfllUllUU 

bedeli 
bedeli 

Lira ku . 

1 ıo 
Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler Evra~ı 10 

ı9 

33 
32 
30 

520 
i50 
500 

o 445 
o h 6~ 
o 353 

4 43 
3 62 
3 97 

44 30 
36 20 

mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve ~eğen~irmek şart ile yapıhr. 4 

1 i3 
22 2ilO O cı95 

)·ek uııl a rı 

4 450 
3 6f>O 
6 7o7 
0 .380 

l5.l87 
37 

i15 
5 

16 l 

43 
48 
41 

Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldeng6nderilir. 
ı~ ftlüsad~r~ emvalinci.-n illaremiı anbaruuh mevcut yukarıda miktarı 

ve ölçlisü yazllı 43 adrt çam dir .. ğinin ihale günü olan 10 1 l -938 de talip 
çılnıadığından 21.11 . 938 pazartesi günii saal t4 ti~ ihale 11dilmek üzerf 

**·· -nnnw•• n nnnnnn••••• 
~ 

llllBB• .. * ••:•* lf miizayeUtısirıi11 ıo giin uzatılurnsı11a karar v .. rilnıiştir. 
• 2 - Kati lt>nıırıatı 4 lira 41 ~uruşlur. 

_. SIHHATİNİZİ KOR.UYUNUZI : a · ihalf'yİ HIÜfl-':lkİp lUlaf'I tftıf,ılP() ziraat hatıkasına yalJrtl :t('tf~llr. 
"' - :!'~ASIL MI 
1f • 4 - Satış mPr~ irı orman bö'g .. ş•·fliği lıinasında açık artırma ile ~·upılacH~ 

• tır . mas~;.ıf alıcıya aittir. 

* ~ KA. Y ADELEN 
SULARINI IÇMEkLE 

• ~ ,=-=- =nlllillt!lllli•BOli\iailSl&l81ll•JllBH• 51 
ın Yeni Dikimevi m 

Gi>riiniiş: BPrrak\ Kalevi yet; "ıoo snı3 suya sarfolunan N. lo 1 
Sıhhat ve fçtiaıai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU W Ruhiye Tutucu m 
Mersin Bozkurt Caddesi Numara 120 

Koku 

: l~t-nk ~iz 1 

; Kokusuz 1 

ruikdarı., 0.2 snı3. 1 
llt cnıu ~ertlik tl~r.ecesi "Fransız,, 1.5 
Uıvi madd~l~r için sarfolunan nıüvelli-

11 

Metot üzerine her nevi kadın iç ve dış elbiseleri, r;op, 

~~~~~~~@~~~~~~~ 
Tadı ; Latif 
'f t•a uıiil: Ylt. Ledi 1 

dfılhumuza liLrede ·o.4o mgr. il 
Sülfat "SÜ 4,, litrede 0.0033 gr 1 pe::::E2Ei::iEEE!==:==a==:ıe:::::e::iiilıii!llK:!:11.ll!-- 2•• 

Klor "CI ,, 0.007 4 

Nilrat "No 3',', " 0.0040 1 • Gu·· ven 1 • :!". 1 e:::::::31 
Sig~orta 
So-.:yetesi Aıuo•ıyak ''NH3,, Yok 

i\itrat "No 2,, yok 

1
• ..•: 

Ftıuniıı eıı son usullerirıe riayet ederek kaynadığı yerinden iuba-
reu ~ tas~ona kurlar içi kalH~ h kAlvan~li b01·ul<1rla içi mermer döşeli fıiııl • 

hellnrhavuzlara dökülrııt~ktedir. Oradan d~ bütiin Fiziki ve kimye\Iİ 1 • 
evsafm ı muhafaza eder~~ ve hiçbir suretle ~ı dPğmeden hususi kim. 1 • ••• 
yageriıuize ve Adana Sıhhat Bakarılığınrn ta~vin elliği Sıhhiye nu~mn-
ru huzurlarında damaca nahır ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile 
yıkandıktan onr:a doldurulmakta ve ağızları Sıhhat memuru tarafrn- ! : 
darı miilıürleuerek şehrimize gelmektedir. * • 

•mtftllftmcn••••••••••iıaa••m .. ••~ *.,..: : 
Y t>rti ~ler 'iuhasırue\'indf} basıJmsılU" .. 

. ' ''. . 

Sümerbank Emlak ve Eytam bankalarinın 

kurumudur 
1" ı\.M '"f.ÜRK , 

Ve en güvenilen sigorta fİr ketidir 
Hayat, yangın, r•akliyal, kwza, oromobil sigortalarıruzı en miisait 
şartlar ve tediye kolaylJ~lariJe yapar. 

MeHinde Müm~ssili 
VASFI ORGUN 

EE ==:. :.-
7 
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