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C. H. Partiai Grubu 
ATATÜRKÜN 21 ikinci Teşrin 938 

tarihine tesadüf eden Pazartesi günD An 

karada yapılacak Cenaze merasimi hak

kında teşkilatına bir tamim gönderdi. 

Bu tamim suretini yarın neşredeceğiz. 

Sahibi ve Umum Ne,rlyat 
MUdUrO 

FUAD AKBAŞ 

idare yari 
t emi MeNID Buımnl • Mersim - - -
Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 
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Sayı 
3143 

Büyük Millet meclisi C. H. P. grubu 
Dün büyük bir toplantı yaptı ve B. Celill Bayara 
müttef ikan itimat reyi verilmesini karar altına aldı 

l:.bedi meşale 
lnönünün 
Elinde 

Rıza Atila 
Mili tçe çok acı Çekti~imiz 

bu günlerde bizim için tek te
selli uokıası Atatürkteu boş 

kalan Cumhurreiı>liğine onun 
en yakın arkadaşı, yardımcısı ı 
bü} ük devlet adam1 ismet lnö
nünüıı seçilmiş olmasıdır . 

Türk milleti büyük harp
ten beri hangi badireye girdi• 
ve hangi felilketlen kurtuldu ise 
ismet lııönüııü daima kendisin
den beklenileni fazla siyle verPn 
bir kudret olarak gördü ve ta
nıdı . 

Mılli ihtilAl in ilk gününden 
Loıana, Lozandan Hataya ka
dar bütün zaferler İnönü kah
ramauınıa alın teriyle yuğuruı
rnuş iktisadiyalı, kühürü. sana
Jii, imarı ineasiyle profili degi
een memleket işlerinde onun 
kudretli eli yaralıcı bir rol oy
namıştır . 

Kad i rşinas Türk milleti onu 
Jalnız her hangi bir devlet a• 

damı olarak dt>ğıl bizzat devlet 
adamı olarak, Türkiye Cumhuri 
~etinin nızomı, refahı. feyizli 
iııkilAp ınauıumesiııiıı başı ola
rak tanımaktadır . 

Bu itibarla meclis lnöuünü 
devletiu eu bÜ) ük makamına 
ietirirken oııun tarihe m-111 olıın 
Jüksek iradesini, far.ilet ve tem 
kinini, yüksek vatanpttrverliğirıi 
Cumhuriyet içiu en sa~lam bir 
ınesnet \'e garanti diye kabul 
etrnisı i r . lıııılıahın cery1111 ~ekl i 

İııe Sı)' OS i rÜŞlÜlllÜZÜ UÜlÜll dün 
Jaya isbat edecek kuvvetli bır 

delildir • Asilııııe bir sükun ve 
•.ekar içinde millet vokılleri çe-ı 
tın imtihandan muvaffak çık · 
ınışl r, rt"j ı mi ayııi kudret ve ı;a 1 
da katle ileri g(itürecek "~ Türk l 
mıı1otıııi selAhiyetle temsıl edu-
0ek şnhsiyeti bulmuşlardır . 1 

Mıllet vekillerinin gö3terdi· 
A'i isnheti ve lnöııüuün kalpler
de lııraktığı hürmet hissini an
lamak için iııtıhubın neticesi du 
JUlduğu zaman bütün milletin 
ne ateşli bir samimiyet ve ne 
Coşkun bir tezahürle sevindiği
ni görmek kifayet eder . 

Bu memlekelin muhtaQ ol · 
duQu istikrarı, sükunu ve çalış
ınay ı tam bir muvaffakiyetle te· 
lnıtı edecek olan rE>jımin başın
da Cumhurreisi olarak yer ala· 
Cak yegdue devlet adamı luöııü 
İdi . Mıllet bu arzusunu yerine 
iletir ilmiş görmekle tam bir hu
zur ve istıkrar hissetmektedir • 

Qüııkü o; Atatürkün en :ra
~ın arkadaşıdır • Rt-jımin ruhu 
1 • 
Qıııde çalkaumıe bir devlet ada-
lnıu ır . Dev adımlariyle ilerle
Jen iııkilAbrn ruhunu ruhunda 
toplnıııışlır • Yapılacak hamle· 
1 erı tnm muvaffakiyetle semere
leııd ıı rnıık ıçin sc. nsuz te' azu la 
81\lı ı; j fod ıık:ldı~ları kabul e t
tnek l ftzı nı geld ğ ı ıı i bıl e ıı le riıı 
balJıııda du ismet lıı ötıü va rdır. 
liüıüo memleket halkının yü
tekıerini dallayan deriu maLem ı 

Ankara, 15 ıRadyo) - C.H. P. Genel sekreterliğıne yurdumu· 

ıu~ her tarafın~an, Parti teşkilatı, Halk. evleri, bel.~di~e v~ .. di~er 1 Hu·· ku·· met eşsı·z Atatu•· rku·· n 
muessesele le bır çok yurtdaşların ebedı Şef Ataturkun olumun 
den duyulan acıya tercüman olan binlerce telgraflar gelmektedir. 1 

Bir yurd kitlesinin onulmaz acılarını ifade eden bu teessür ı 
telgraflarına Parti Genel sekreterliğince verilen cevapta matemi · 
mizin bütün dünya tarafından paylaşıldığı kaydedilerek miliete 
baş sa~lıgi temenııi edilmiştir 

Matem merasimi için 4 maddelik bir 
kararname neşretti 

R eisicümhurum uzun j 
tebrik telgraflarına cevabları 

Ankara l5 tRadyo) Riyaseti Cumhur Umumi kAtipli~inden: 
Yurdun her köşesinden, şehirlerden, köylerden, Parli le 

şekkülleri, Halkevleri ve müesseselerden Rayın halkın duygu 
!arına tercüman olan tebrik telgrafları a{elmek tedir • 

Reisicümhur İsmet lnönü gelen telgraflara samimi teeek 
kürlerinin iblAğına Anadolu ajansını tavsi t buyurmuşlardır • 

Atatürk Müzesi 
Si şl id ek ı :B~vde Büyii k Şefin 
bütün Hatıra l a rı toplanacak 
_ l:i~anbul - _ Şiş!i~eki Ala r nin doltıımundan itibaren baya 

turk ınkılftp muz ısının hazır• tının uü üıı safhalarına ait her 
laıımasına ?.aslan.mıe _bulun~ 1 türlü vesikalar bulunacaktır. 
yordu. Ulu Oııd erın yurekle ı ı Müıede şimdiye kadar topla 
mizi sızl a tan ayrılışı, müıeniı~ l nan eserlere muhııfazalAr hazır 
lılr an evel hazırlanması faalı !anmaktadır. Türk inkilAbı 
yeliııi arlırmışlır. onu yaratan büyük insanın ha 

Müze Atatürk inkllAbının j yatı ile çok canlı olarak teces 
bü ün saflHtsı ve lıü> ük Dnhi E.Üm ettirilecektir. ----------- -----------------

istanbulda matem havası 
Gün a~~di~çe geniş fiyor. Halk ve Gançlik ~eyecan için~e 

·---~---~~---·------

Üniversit e gençliği Taksim meydanında 
dördüncü toplantısını yaparak and içdi 

T a~ut 'n~ara~a üç gün Halkın zi~aretine ~ı ra~ılacak 
htaııbul 14 (Yenı Mersın ı hıçkırıktan başka bir ı;es dıı· 

Mem l lik ıH ufuklıırın ıı çöken m ıı- vuımayor . Mukaddes ölü Lüyük 
tem h-ıv ·ıcıı g "in g0çtikçe gen i ş- üniformalı yüksek ,.ütbeli su· 
lıyor . Atatü rküıı ölümü karşı- IH\ylar tarafından beklenmekte 
sında son:rnt bir acı duyan bü- dir . 
tüıı ı11ık ve ga ııçlik beş günden Tabutun nak li m erasimi 
btırı ııon~uz heytıcan ıçindedir I lıuaııbul halkının zivaretine 
Hu cümleden olarak dün de imkan verilmek üzere C{lnaze 
Üniversite ge ııçlıği Taksım ımıy iki üç gün daha lstanbulda bı-
daııında dördüncü toplantısını rakılacak ve ıııonra muazzam me 
yaparak and iQli · Millete hitap rasimle ve hususi trenle Anka· 
eden hatipler milli duyguya raya nakledıleceklir • Verilen 
t!lm makes oldular · 1 malumata göre tren istasyonla 
Herkesin tek arzusu ı rıoa civu vilAyetler halkı Ata-

Dolmabahçe sarayının etra- nın tabulunu götürecek trenin 
tına toplanan binlerce kişiden , istasyonlarda fazla bekletilmesi
m ürekkep kitle mütemadiyen ' ni rica etmiblerdir . 
ağlamakta günün hemen her j Mukaddes ölüyü götürecek 
saatinde bu halka dağılmamak- treu lstanbuldan Ankaraya ka
tadır . Herkesin tek arınsu Bü ' dar yol boyuna tııralanan hal 
yıik $tıfin tabutu önünde son kın h\Qkırıkları arasından geQe 
bir defa daha eA"ilmektir . cektir , Cenaze trenine lstanbul 
m u kadd es ölQ dan ve istasyonlara civar vild· 

Koca sarayın geniş salonla-! yetlerden binl~rc.e ~elenk kona 
rına bir hüzün bulutu çökmüş - Sonu ıkıncıdq -

Ankara, 15 (Radyo) - Ulu nim resmi mahiyeti haiz olan olan 10-11·938 teşrinden itibaren 
Şef Atatürkün ölümll münasebe bütün dairelerle mekteplerin ka bir ay hükumet memurları suva 

tiyle umumt teessürün resmi sa· 

hada da tebarüzü için hükumet 

patılması temin edilecek ve hu .re ve akşam yemEklerine icabe t 
susi müessesala da kapatılması etmiyecekler ve kendileri d e da 
recada bulunulacaktır, 

vette bulunmıyacaklardır. bir kararname neşretmiştir. Bu 
kararnamede. 

2 - Bayraklar yarıya indi 4 _ 21_11 938 Pazartesi ~ü 
rilecek, egleııce yerleri, tiyatro, 

1 - Ankarada yapılacak ce· sinema ve bar gibi yerlerin açık nü akşam cenaze merasimi YR 

naze merasimine müsadif 21·11- knlmaması temin olunacaktır. pıldıktan sonra halkevlerind e 
938 Pazartesi günü, resmi ve 1 3 - Atatürkün vefatı günü sövlPvler verilecektir. 

Ve~iHer Heyeti Macar Gazeteler i 
Dün toplandı 

Ankara, 15 (Radyo) - C:H 1 
Partisi gurup içtimaından sonra ic 1 
ra vek .llcri heyeti toplanmıştır. 

Atatürk ebeai uykusunu 
müsterih olarak uyuyabilir 

Bulgu bahmn te~riki 
Ankara 15 Radvo -

Zira, eserinin verilen milletine saadet 
y olunu açdığını biliyordu 

Bulgar Kralı Bois Reis Budnpf'şte, a a. - Mıı cal' mek olmıyacak, zira bütün genç 
Ctımhurlu~a iotihablarından ajansı bildiriyor· Atatürk'ün ölü ' nesil, Şefi tarafından çizilen ) O · 

do'ayı İsmet İnörıUoe bır tebrik müne uzun makaleler tahsis lu inan ve şevkle takip etmekto 
ıe 'g ı afı çekmiştir. eJeo macar gazeteleri, büyük dir,, 

Sovyet ~olonisi 
ölünün ıafsililllı ter<"emei halini Macar - Türk dostluğunn 
neşretmektedirl er. Gazeteler, bü bOyük amili 
tün macar milletinin hu derin Fuegeledseg gazetesi ynzt -

A t f • k d matemine iştirak ett iğini bildir· yor : 
a ur anı ına mektedir. 

"Atatüı k. daima Macarislnn ıı 
Çelenk koıvJufar 1 U1· M ıgyar gıız etesi diyor ki: 

J samimi 1..ıir dostu olmuş ve nın· 
1 "Modern devlet adamları Ankara 15 Rıt<iiyo - A n c ~r · lürk münasebetlerini i h tı· 

k d b 1 I.::! t , 1 . ' arasında, yeni Türkiytı'nıu şefi 1 b - -t - - ş · d' ara a tı unan ~~ovye t' o onı . .. . maın a uyu muştur. ım ı tü ı k 
. dil t 1 k t d yüksek bır me\·kıı ış~al etmak-

sı n op anam saa on a • macnr dostluğunun bu büyük 
tedir. Vazifesi Türk tRrıhiııde 

At ll· ı· a d a t · ~milinin ölümü ile bütün m ocar a r · nı ın gı mış ve; ·k 1 1 d b ' · ·d· en nazı o an ar ıuı ırı ı ı ve . . . 0 , 
"Arıkımıdakı Sovyet kolo- b" . mıll etı ııuu mezarının yaıı ıııctn 

bunu ş ııy aaı hayret ır şekıld e 
· · d A tıı k l derin bit· he)·econ ve vect iç ' ııdo 

nısın en l ıı r e •• ,, 1 başarmaya muvaffak cıldu, Bu 
t · d ir ve lürk milletinin çok bü y fık 
baresinı Uzeri nde }aşi yan hayret verici muvaffakıyet, mü-

matemine kardeş kalbiyle iE1 tiı ilk 
bir çilenk koymu~tur. Bundan cadelelerle çelikl eşmiş olan seci 
sorıra bUyük ölilnUn hatırasını yesi ve teshir edilmek ,irad er.:i 
tazizen iki dakika sU~ilt kal- 1 savesinde mümkün olmuştur. Ö· 
mıştır. lümü Türkiyenin 8arsılınası de-

İngiliz Gazeteleri 

Atatürkün Adı Kadar ... 
Muaaır hiç bir 

aayfı telkin 
isim büyük 
etmem;ştir 

bir 

Londra, a a. - Royter bil-teren klasik hır nümune olmuş-
diriyor: 1 tur. 

Observer gazetesi yazıvor: Filh:ıkika bütün diktRlörl~k 
1 lerle bütun demokratlar Ataıuı k 

Muasır hiQ bir isim Atatürk kadar iyi ve büyük olsalardı uu 
adı kadar büyük saygı telkin et iki idare sistemi arasında hiQ 
memiştir. Ata türk yalıaız Tür· bir zaman zararlı bıı· ihıilAf zu 
kiyenin bütün hayatını de~ieti· bur etmiyflcPkti . _ 

etmPkt~dir .• 
Pesti Hirlap gazetesi, uzun 

bir tercemeihalden sonra, A ıa • 
türk•ün bir diktatör olduğunu , 

fakat kelimenin malQm mAu asi~· 

le diktatör olmac!ıQ'ını ve bu ııu ıı 

j şahsi meziyetleri ve muaı.z:rn ı 
prestiji sayesinde mümkün oldu 
ğunu kaydederek diyor ki : 

Türk millet in in e n büyük 
siması 

•o•nun rolü macar istikl :\l ı · 

nin kahramanı olan Rakockziııııı 

veyahu t Koseath'ın rolüne lıeıı. 

zetilebilir. Atatürk'le, Türkiy u'ı ıiıı 

asırlık tarihinin en büyük a i nın 
lıtrından birı kAybolınaktacl ır. 

Türk millAti, O'oun idaresindu 
bir mı iletin b:ıyati kuçvt: tl rıı u 
mal ık olduğu takdirde, ka y lHı· 

dilt-O bir hJrpten sonra ortadnn 
kP.!kmadıQını götJtermietir .• 

ren bir deha deQil fdkat, beyuel 1 Suuday Tımes gaz~tesı Y~~ 
milel münasebetlerde iyilik ve sek şahsiyetlere tahsıs euıgı 
yalınız iyilik ıapau bir adamdır gündelik gazetesinde Ai.atiirk'ı1n 

içinde yeni cumhurreisimiz çok müteakip meclis kürsüsünde ko Gazete modern Türkiyeain Çanakkaledeki !lskeri muvaffakı 
kuvvetli ve kıymetli eahsiyetı rumağa and içtiği cumhuriyetin banisinin hayatını Qizdikten ve ' :retlerini hatır!atlıktan sonra &un 
uyandırdığı büyü~ i t~'llatla türk mukaddes prensiplerinden baş-' bütün sahalardaki •muvaffakıyet 1 ıarı ilAve P.Jiyor: _ 

Magyar Namzet de btışn ıı -
kalesini Atalürk'ün ~ meziyetl eri 
ne tahsis etmietir. Gazete, A l tt · 

türk'ün büyük bir müceddit \ 0 

rupa tarih ınde Saint • Eti e ıı no 
ve büyük Pier•denberi emsalı 

görülmemie olan bir baearı c ı şPf 

olduğunu kaydederek diyor kı: 

ufuklarına Ataturkun tu•tuğu k b ' d ,, . 1 d .ır 1 . . h t 1 tt kt • 1 Al&türk'ün ölümüne bu gun . x ır şey eer.ı • erını a ır a ı an sonro eun a· . . b' h d 
ebedi meealeyı ele almıştır . 1 Atatürke inandığımız kadar · ıa. d ' bayaıyetın artık ır atıra an 
Ayni kuvvetle ufuklarımızı ay- Jnönüne de inanıyor sevgi ve rı ı lve . 1~ ıyor_: . K 

1 
A I baeka bir eey olmadığı bir elem 

1 ngı ız mılletı eme ta- d b- - k b. d 1 t da b" 
dııılRtmaktııdır · saygıya davaoan otoritesiyle in - .~ . e, uyu ır eve 8 mı, u 

Oı>rıildığı gibi c fertler ne · tle ıurk un hatırasını tazız hususun yük bir osker yüksek derecede 
. kılAp oarhını muvaffakıye da kuvve tli 11ebPplere maliktir h · ı t · h · 1 k kRciar fHııi olursa olsun ıd P aller çevırecP ıtın e güveniyoruz . Bu · aysıy e t ı ıır şıı sıyet o arll ağ 

~ ·· - Ayni z a maııda Atatü rk'ün idare 1 maktadır l ıg"ılte re ce"val ce ba kidi r t•uedid ir > Bıı gu ı ~oı u i uannıak havas ı içiııd e h Pp ı miı an . ; 1 , .. • • 
· . . . . .. . ı:ı i dıkt a törlüklerlo demokrasile· sur bır duşman ~onra da bır y ıı şlı 17 mılyouluk muazLam ınkılAbın ve rPJımıo sadık ve . . . . _ • 

Türk kitlesinin tek ideali ise 1 uaoiı bir ameleı:ıı olmakla müf- rin haddı ıatıuda y ekdığe rı ıle dost olarak tanıdığı buyuk ada 
HJID cumborreiıimiziu intihabı I tebiriz , gaJ ri kabili lelif OlmadıQ'ıOl iÖI I mı &eldmlamaktadır. 

Enerji k bir ıslahatçı 
•yaptığı inkılAbın bü1 tık 

ehemmiyeti türk euurunu u yıııı 

dırmıe ve ona bndi kıyın etiı.ı 

tanımak imkdnını vermie ol ııı n 

sıudandır. Macaristan keııdıs i nııı 
&onu lklnolch 
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16 ikinci Teşrin 1938 Çarşamba 

Kamal Atatürk'ün 
H ayatı 

-4-

Çocukluğu 
Biraz sonra Yafada da bir 

şübe aclı. Fakat Suriyedeki fa 
lı>·eti ker.ıdi arzusuna göre kli 
fi geliyordu. TeşkiJAtı aenielet 
mek istiyordu. Gizlice Selı1niQ'e 

geldi, Vatan ve Hüriyet cemiye 
ılııin bir §Ubeeini de orada açtı 

Saray genQ zabilin Suriye 
den uıaklaetığını haber alıcca 

telAea düştü, her tarafa telgraf 
Jar yağdırdı ve bu meyanda 
SelAnikteki ordu kumandanlı~ı 
na da teblikAtta buluııdu. Fa 
kot onuu yliksek şahsiyetine 

mehuo olanlar iyi bır plan çe 
Virdller, saray a-enı; zabitin Ya 
fada buluodu~unu öğrenince 

müsterih oldu. 
Bizzat Mustafa Kemal de 

memnundu. Gü kü kurdu~u 
cemiyetin SelAnllitF.ı dal budılk 

aıaca~ına em\ııdi. ( 1907) eeneRi 
e)'lülüode kendini Makedonya 
dnkai üçüııcü orduya nakletlir 
di. Mustafa kemalin Manastır 

mıntekıtAınu gönderilmesi mukar 
ı erdi. Üçüncü ordu kumaudanı 
hır teftişi esnasında oek4 
eıııı ve iktidarını takdir edebil 
dl. Bu cihetle Manastıra gön 
derilmesinden sarfınazar edile 
rek ordu erkAoı harbiyesine 
yerleetirildi. 

ve Gençliği 
ettirdiQ'i canlı kudret her kesin 
takdlrıni celbediyordu Bazı emir 
lor ku'ada muvaffak olamıyarak 
şevk ve hevesi kırıl1o1ıo diye Mus 
tafa Kemali Kolağası olduılu hal 
de alay kumandanlığına tayin et 
tiler. Lfıkin Mustafa Kemal alay 
kumandanlığında daha büyuk 
bir muvaffakıyet gösterdi. İnsan 
!arı sevk ve idare için yaratı} 

mış bir adam olduğu artık ep· 
açık görünüyordu. 

Bu vaziyetten hoşlaomıyan 

üçüncü ordu müfettişliRi, ordu· 
yu isyana hazırlı~or diye onun 
aleyhine ihiralı raporlar yazdı. 
Harb1ye nezareti de bu korkunQ 
kolağasıoı Setaoikteu kald1rarak 
İstanbul erkanı harbiyei umumi 
yesin~ memur etti. 

Rütbesinin kUçDkJDğDne reğ 
men :r:ekıisıı.ın eıddeti, talakati 
oin kuvveti, yaratılışının fevka 
IA.deliA'i JDzUnden daima mOı 
trsııa ve yUksek bir mevki kaza 
uıyordu. 

Must1tfa l{emal yaratılışta 
demokrattı, Ekşeriye kllı;Dk rllt 
beli zabitlerle yaşar, kibir ve 
ıı zamet göstermez. onların dert 
leriui samimiyetle dinler ve on· 
lara bUtUn meseleler Uzeriode 
ciddi bir surette hasbilial ederdi 
O ukit ki LUyUk kumandanların 
aciz ve meziyetsiz paşaların ha 
talarıııı asla affetmez, her yol 
uz emre, her nizamsız aarekt:ttj 
kareı mütecellit bir vaziyet alır 
dı. Daha o zamanla orduda 

edıldi, (28 temmuz 190.8)_ bun~n herkes tarafından sevilir, sözU 
la Mustafa Kemal kandını tölmm dinlenir, üir amir, bir Önder ol 
edilmie bulmuyordu •. O, ~amle muetu. 

Bil· taraftan l.ıu vazifesini di 
~er taraftan vatan ve hüriyet ce 
miyetini iQine alan (lttihat fe 
Terakkı) cemiyeflle çalışmıya 

tıaeladı. 
Biraz sonra meşrutiret ilAn 

kette öü1uk ve radıkal bır de ======="===:::::::::====== 
Qieıklik yapmak luzumurıa k~· ı Jd Yurdu 
ildir. Taeıdığı ülkü, meşruti bır man 
idare mefhumundan çok . ge~işti kampı açıldı 

Mustafa Kemal, kendı ıma .. r-..-. . 
nını kendi ruhunda muhafaza Bn yıl fudbol grup blrlnctllği· 
etmekle beraber endişell idi. nhı Adam.mm yeul stadyomundıt 
Meşrutiyetten E>onraki gidişi de yapılmnsına k 8 rnr verllmlştlr. 
b ı lYe•ımiyorrıu. H_ c l.e .ordun.un . . t· k d 5 ,~ Grup birioclllğıne ış ıra e e· 
hıilıat ve Terakkı sıyası cemıye cek Mersin idman Yurdu birin 
tile ve umumi olarak polit'.ka el takım oyuncuları, yurd ldare 
i!e alAkalanmasını pek tehlıke hey'etloio kurduğu kampa alın-
lı buluyordu • l mışlnrdır 

Ooun siyasetle • uğ.raşm_am~ ) Kıımpto muntazam yemek ve 
sı hakkında onun tlerı surdu rilmekte ve uyku saatlerine dik 
ğü mütalealorıu ve kadar hak 1 k t edilmektedir. 
h ve isabeUi oldu~u pek ca a Kamplıtkl bu oyuncultlr gU 

buk anlaşıldı. . oUn muhtelif saatlerine proğram 
31 mart isyanile (13 ıııean d b tinde antremımlar ve ekser · 

1909) yalnız İttihat ve Teı akki a 1 kt d 
1 - - sizler yttpma a ır ar. fırkası de4til butun meşrullyet , 

ıeııııkeye düştü. Bunu gören Borsa ~a~erlen 
Mustafa Kemal, yıne ortaya atıl 
dı. Rumelide bir ordu tertibi 
"e bu ordu ile hemen lstan bul 
üzerine yürQrıerek asilerin, mür 
tecilorin ve sarnyın tedibi fıkri 
ııi, lazım gelenlere telkinetti. 

ittihat ve Terekkt cemiyetı 
lstanbuldekl isyan üzerine ea 
eırmıetı. Liderlerin cotu daA'ıl 
mıetır. SelAnikte bulunanların 
da elleri bögürlerinde idi. Ne 
yapacakları ve ne yepabileceQi 
ui ıukdir eöemi1orlardı. 

Mustafa Kemal bütün bu 

eaekinlıklari giderdi, plAnlar ciz 
di, tedbirler aİaı, ba1rete değer 
bir sOr'at 90 intium içinde bir 
l)rdu hazırladı ve hareket ordu 
ıu adını verdiği kuvetin Erkdnı 
harbiye reisliğinı deruhte ederek 
sevk ve idare mesuliyetini üze· 

rine aldı. istibdadın geri dönme 
mesi, Aböülhamiöin tahttan atıl 

ması, asilerin ve mürtecilerin 
eıilmesi, İttihat te terakki ce
miyetinin ölllmden kurtulup O 
manh imparatorluQunun mukad 
deratına vazi1et etmesi, harekeı 
ordusu sayesindedir ve bu ordu 
Mustafa Kemalin eseridir. 

Mustafa Kemal bey memle· 
ketin hakiki istinatıAhı olan or· 
du1u tıtkvi1e için ytue mılnha· 

• ıırRn askeri uzifesile letigale 
baeladı. Sellnikte üçüncn ordu 
r.abitler talimgAhı kumandanlı· 
Aında ve bu ordunun erkAoı har 
biyesinde g0sterdit1 yük~ek mu 
vaUakırı& '' aakerlikle tebarüz 

---~~~-,' ... 

Don şebJlm\z Tıc1tret ve zııbl· 
re borsasında 15 ton çavdar 3 ku 
ruş 31,26 santimden ve 15 ton 
arpıs '3 kuruş 75 snntimden ve 15 
too fdsulya 9 kuruşdao ve 30 ton 
nohut 5 kuruş 75 snnUmdeo ve 
45 ton Nevşehir uzumu 11 kuruş 

62,5 santimden ve 3 ton kuş yemi 
5 kt:ru,ıan ahnıo satılmıştır. 

Aöana borsasında klevland 
paınuğım 36-39 75 ve parlak pa· 
muğun ô2·35,6 kuruş arasında alı 
nıp verUdlğl ve temiz pamuk Qze 
rlne muamele olmbdı.lı bura bor 
sasıoa verilen:malQmnthıo anlttşıl 

mıştır. 

liman haberleri 
TUrk bımdırah BUrbanlye vıs

pııru Devlet Demlryoı lımna ait 
kör.-!UrUn, yine Tllrk bandıralı loö 
oU vapuru Ömer TUrkmenHll be 
snbıoa getirdiği kömnroo, loglllz 
bandır! lı Andirlk vnpuru Ankara 
memurin kooperatifine alt ç\men 
tonun, Tilrk bandıralı Reşlt vıtpu 

ru tiıımules\ olıın kerestenin, Ro· 
manya bandıralı Romanı Vıtpuru 

çimentonun ve Dı:ınlmarka bııodı 
ralı J11rk vapuru kok kömOrOnD 
boşaltılmasına ve Alman bandıra 
il orııo vapuru krom madeni yok 
lemesloe devam etmektedirler. 

Bu glce lskeoderundnn gelen 
Çanakkale vapuru eşyayı tUccarl
ye yOklemlye devam etmektedir 
Ba gDn ikmal ve bareket edecek 
Ur. 

YENi MERSiN SAYFA -- 2· 

Macar Gazeteleri ingiliz başvekili 
Birinciden .,tan 

\ O gün .. 
1 Konuşmasını henüz düzelt~ 
J miyen küçük yanular, sen kı 

sadık bir dostu olmuş olan ve 

\ bnrıe muahedelerini ilk olarak 
ve münhasıran kendi kuvvetiyle 
yırtmıe bulunan bu büyük ölüyü 
sevgi ile düeünmektedir. 

Avam Kamarasında Yahudi· 
ler Hakkında 

Beyanatta bulundu 

AlmanyadE ki İngiliz Ya~u~ileri ~ima ye edilece~ 

min çocugusun diye soruluuca 
1 

j - Ben Atatürk kızı, ve ben 
ı Atatürk oılluyum derlerdi. 

1 tık ölüm acısı işte onların 
, kücük ve aydın gönüllerine bu 
büyük elemle sindi· Büyükler 
ömürleriode bfıyle acı duyma 

Magyarsag, Atatürk'ün Tür 
kiyeyi enerjik ıslahatiyle haki· I 
kalen modern ve avrupai bir l 
devlet haline çevirdiQini bildiri-! 
ror. 

ltalyan gazeteleri 
Londrn 15 (Radyo) Avam verılmemek uzere ızbar oluna · v 

1 1 
1 

. _ . 'd ılar. leleri hiç bir şey iı;ın 
. bu kadar sızlamadı. ..:cası o kamarasında başvekıl Çember caktır . ı k.

9 
1 

1 
b 

. olmasıu h nsao oQ' unun en \ayin Almanyada Yahudıler aley 1 MuhafazakAr mebuslardan . . . b- k 
· ı · tt b' · · d y h ..... 1 h kk d ığıne kenetlenmış eıı uyü hinde alınan tedbır erın maa e ırısı e a u"ı er a ın a 

1 
kt 

0
, 

Roma A.A - Stefani ajansı essüf doğru olduılunu bildirmek ı alınan tedbirler için nazırlar il varı ı. · _ _ , 
bildiriyor: tedir • meclisinin i~timaa davet edilme Çok büyuktu O. 

Bütün a-azeteler cümhur Alman yada bulunan İngiliz sini istemiş ona da buna lüzum! Tekti O ! 

başkanı Atatürküo ölümüne ge tebası Yahudilerin hi~nayesi için olmadığı Cf'vabı verilmiştir. J Ona_ günPŞtPn .k~pmuş gü 
uiş bır yer ıabsıs ve kendisinın )Azım gelen tedbirlerın alınması Çemberlayin Almanyadan nee dedıler. Doğru ıdı. 
hayatı, mesaisi ~e yeni Türkİ Berlin lngiliz büyük elçiliRlne gelecek muhacirlere azami yar Dehasının hiç tükenmiyen 
yenin inşası için olan mücade bildirilmiştir , dım yapılacaQ'ıoı da beyan et kudreti ifade eden azim ve gay 
lelerini gcsteren bu makaleleri Mebuslardan birisi ÇAmber miştir • retının muhassalasile millet 

ne tercümei h1tller ve fa\oQ la yine bu ucı hislerin Almanya Londra 25 •Radyo,, B. Çem 1 nin özünü ıslat~ır ve nurla.o 
raflar ilılve etmektedirler, . 1 ya bildirilip bildirilmeyece~i su beri ayn f ngiliz - hal yan mu11he ' dırmıştır. Türkelındo paslı bır 

Duçe tarafıodan tests edıl' aline batvekil bu hisler Alman sinin 16 iklııci tPerinde meriyet l sürek; küflü ve kara kafa kal 
mie olan Popolo D'İtala gazete / yaya bir çok ,eki ilerle gösterile mevkii ne girece1tini avam kama 1 ~amıştı. O, HalaskArdı . O, bü 

si diyor ki: I bilir hiç bir şüpn~ye meydan raRına bildirmiştir. ! yük bir alevdi. Her an yenilik 
Ôıümün, hayatının yirml yı 1 • ı !er yaratandı. İnsanlık onun 

lını vakteıtiaı ve Alamelleri ı kim an ya . polon ya ara Sin da lıziııden, onun arkasından onun 
eimdi çok yüksek ve sağlam bu j • • ı olarak gidiyorduk. Gidilen yol 

lunan muazzam yapıcı faaliye ı p 1 y h d•ı ri için ll ululuk yolu, yükseklik yolu idi 
linin t;m cevvaliyeıi içinde 1 o on ya a u 1 e Her türlü meden1yet Ve refah 

avladığı vatan baş babasının 1 •• k ler j yolu idi. Eskiyi ve eskilikleri 
ıiyaıııdan d0layı Türkiye)'i ~ü ! yapı an muza ere 1 büsbütün unutmuştuk. Mesuuuk 

dteı.er.llim e.1en matem çok derın· 'ı ı·n k•ıtaa Ug...., radı' Göz bebrğimizAtanıızınvarlığına 
1 bağlamıştık. O, bizim için müeb 

Gazete, Atatürk ün asksri 
1
1 

5 
• Al- ™" ~ belli. 

. . f 1• • \ vareova 1 Rady"• - 6 1 K B L t h · -~a.yatıııı, ınkı14pçı ua ıyetın - po manyadaki Polonyalı yahudıle 1 ene urmay aş~ammız Faka o gün, o, sın gun, 
lıtık. sah~eye_ ~vdetınl,. fdu1~ya ri hakkında Berlinde yapıl _ l . bütün ulusun kendini parçaladı 
harbındekı mubım askerı aa ıye Balkan Devlet erıne ğı o gün biz çılgına döndük. 
tini, G~lıbolu ınüdafaaeını ve makta olan müzakerat inkitaa Can acısı bizi inim ioim inletti 

harpten sonra Türk ordusunun u~ramıştır. iadei ziyaret edecek Can evimiz acıyordu. 
kurtarılmasını hatırlatııktnn 1 Polonya heyeti Var,ovaya lstanbul (Husu~i)Genel kur Yüreğimizdt:n vurguuduk. 

sonra Türkiyenin istiklAli ıçin dönmüştür, may başkanı Mareşal Fevzi Qak Gönlümüz yanmıştı. Ah! diyor 
olan mücadelesi üzerinde uzun Heyet Alman heyetine yap mı.ık dost ve müuefı k Balkan duk. Yalnız eh diyorduk, Ben 
Uzadl va durmakta ve müteaki tıkları tekliflerin cevaplarını d.e~let.lerinin hükümet merkezle ligimize, kendimize soruyorduk 

' . . . . . 1 rım zıyaret ederek ı;renel kur 
ben politik adam sıfalile olan Vareovada bekledıklerını bıldır may ba~k~n.larının An~srayı zi O, ölürmü'? 
faaliyetiod~n memleketin otok mişlerdir. yaretlerını ıade edPCAklır . Göz yaelarımız sel oldu 
raRİ ve ı eokruiye dayanan es 

1 
ki teşkilatını yıkan ın ı ıkn ~ n cüretli islAhttlÇıları arasına kay 

. k'b d ı:ıdıııın modf'lru zaman arın en 

1 
ananelere karşı hattı hare etın . . . . kıı.f ·d· 

. . dedılmeeı ıçın 11 ı ır. 
bahsettikten sonra dığer ıslaha t 
tı arasında milli müdafaa kal Dığer bütün mühim taly»n 

nununu ilktin harflerinin ve !tal gazeteleri de ayni fikirde bu 
1 

t• k* b- -k ve tsvic;re kanunlarıııdı'ıo alınan unmnkta ve Ata ur un uyu . 

k .1 d 1 kenu 1 çekrı sini asker, inkilApcı, ı:ıolı 
ceza nnunu ı e me en i . . . 
nuo kabulünü, birden fazla ka · tik inkilı'lpçı faahyetının ışığı 

dın almanın mennioi •• say 1 altında göstererek yeni Türki 
1 

maktadır. yenin onun idaresi allrnda el 

TOrkiyede yaratılah yeni de ettiği Lüyük terakkileri kay 

zihniyet ! detmekledir, 

corriera neıııı sera cti1o_r _ki 'ı Norveç gazeteler'ı 
Atatürk ölürkfin, lıuıuo 

memleketin politik, ekonomik ve 

sosyal bütün mahallerdeki faali Oslo (a .n) _ Norveç tP.lgraf 
yetini sevk ve idare etmektP. ajansı bıldiriyor: ttü .üıı bÜ) ük 

olen bir adam, 20 yılda Türki l gündelik gazeteler Aıatürküc ter 

yede )'eni bir z~hn~ye: yaratmış{ (ÜınP.İ halini ııeşrelıuekto vo gıt 
olan bir adam olmuştJr, 

. A _ k- J yet sanaık4r makalelerle onun 
Aynı gazele, tatur ·un po . 

litlk maharotini bi lhassa kay l tarihi eserini hikA.ye etmektedır 
dettikten sonra ~urdunu barıe·ler• 

1 • . b .. _ l hd d DAghladet guetesi yaııror muahede arının utuo a ı u 
tından kurlarmaeıuı bıldi ıni Bugün Tü ı k ı ye o kadar ku 

ve Montröde memleketi ehine vetlidir ki h aı,ta adam t abı ri la 

olarak halline muvaffak oldrğu mamile eeki hayile olmuştur. 

BoQ-azlttr meselesini hplırlatmak Afteıı poıten a-ıızetePi ynzı 
tadır. 

Gazete Del Popolo, Atatür 

kün bakim faal, çalışkan bir tı 

pı temsil etmiş olduQunu ha 
tırlatarak AUitürküu zihniyetile 
suhanlı:ırın zıbniyetleri erasıuda 

ki tezadı kaydetmektedir. 
Meesagero gazetesi, dünya 

harbinin sonunda Türkiyede ka 
lan yagane gerçeklik Kafkas 
ya ile Akdeniz arasında mü 
ıekbif ve mütecanis bir blok 
olan Türk milleti olduğunu ha 
tırlattıktan sonra ve Atatürkün 
yııbttocılartt eski rejıme karşı 

muzaffer kılmayı bildiği şeyiıı 

ışte bu gerçek olduğunu ~kayde 

dıyor. 

yor. 

Atatürk muazzam 
vücude gtıtırmıetir 

Le Mation agraire 
yazıyor 

Bir adam yeni bir 

}'arattı. Dıkkatt~ değer 

br eser 

gazetesi 

Tü kiye 

hareketile devlet reitıleri ara.ıııı 

<ia birincilik bir meziyete rnhlp 

olan Atatürktür. 

Le Morgen bladet yazıyor 

Atatürk taıihte memlekf:tin 

en bü> Ük adamlarından biri ola 

rak kalacaktır, Tü rkiye iyileşmiş 
tir ve feuideu ku'9etıenn iı ola 

rak Atatürküıı eeeıhıe devam et 
ruek hususunda en nıDsaid iın 
kA.olara sahiptir 

Mergos Handele gazetesi yıı 

zıyor: 

Atatürk Türkiyeyi faniden 

Gazete, inhitat etmie bir 
memlekette maziııioin tarihi 

kıymetini iade eden Atatürk ta 
rafından başarılmıe olan esP 
rin ehemmiyetini ka,vdederelı ~aptı vP emin bir yol 

ııerl ') uı üyüşüue devam 

bile Atatürk memleket bıraktı 
diyor ki= 

Yalnız bu ıe 

üıerind ı-

edeo b!ı 

İstan~ul~a matem ~avası 
(Birinciden artan) 

caktır 

Ankarada yapılacak 
merasim 

Göz evlerimiz kan çanağına 

döndü Azdp ve • ı apla dolu 
bir ömür iııeanı uasıl ozer re 
çökenirse bir tek gün de bizi 
öylece çokıürdü. Sırtımız dü 
şülc, boynumuz büküktü. Konu 
şamıyorduk, kıpırdayamı)·orduk 

düşünemiyorduk. Ilır taş gibi 
Cenazenin nakli merasimin id ı k. Taş yürür mU, taş duyar 

do D.ıhiliye Vekili Dr. Rdık mı diyeceksiniz. Böyle lıir öksüz 
Saydamın riyasetinde. Geıı e l 

Kurmay ikinci Başkanı Asım 

Gündüz, Hariciye Vekaleti Ge· 
ııel Sekretori :Numan ~ıenemen 
cioğlu ve diğer vekAleller erka 
nından mürekkPp bir he) et bu 
lunarnktır . 

lük insanı ııasıl dondurmaz? 
kasırgaların sürükledığl kaya 
lar gıl.>i, Atamızı elimizden 
alan ecel kasırgası da bu öz 
acısı ile bizi yerden yere vurdu 
Hırpaladı Parçaladı içimizi, yü 
reğimızi kopardı. Bağıra bağı 
ra, haykıra haykıra aglndık. 

T abut Ankarnda da Çanka 
_ _ . . Hıç bir aA'laıııağn beıızemiyen 

yada uç gun halkın zıyaretıne bir se~le bayıla bnyıln, öle öle 
bırakıldıktan sonra aj a nsın tebj ağladık. Biz Luna ölüucey o ka 
li.-t e.ti~i gıbi aym yıı mi biriı ıci l dar deı tıeııt1Cegız. Ltılıin Türk 
günü nıuauom m~~a~iıııle O.bide 

1 
ıük ve c:haıı ona cbediyyen 

siııe konaoaktır • Abid e,:.ba şınde yııu lak. 

Reisi, ümhur tem et lııönüııün j Macide Mer2eci 
hir hitobede bulunması muhıe j -- = 
nu~ldir . Jopon taaruzunu dur 
Ecnebi devletlerden durdular bir şehir 
galecek heyetler 

Dı~er tnroftnrı dOHt Vfl kom daha istirdat edildi 
şu ~1w~lekPtlt>•. d_ı>ıı <'eııszP nıf'ra Londra 14 "Radyo .. _ Çin 

simıue ıştıı Ak ıçırı g~lect>k h• Y alansı bildiriyor: japonların ileri 
etler ~e asker t kuaları karşıl .l 1 hareketleri çin kuvetleri tarafından 
mak için mıhmandar heyetl~r merkez cephesinde tevkif edilmiş 
tesbit edilmfeıir • ı tir 

Bu he~etlcr pazar sabahı Jaı onların bu taruzu bin ka 
na kAdnr f stRnlıulde bulıınRcak. dar ölü ve yaralıya malolmuştur 

• eçemolu mıntakasında muharebe 
ta r ve o sabHh lıu_,usı trenle An k d' ç· 

1
.
1 

u 
. . • l~r devam etme le ır. ın ı er ça 

karayıı harPket r.derP.klflrdır. k h .. • t• d t t · ı dlr 
· au şu şe rını ıs ı r B e mış er 

Ad 11 Yede il çen kayiş de çinliler gemilerle as 
ker çıkarmak istemişlerse de çini! 

Kııçakçılık suçlusu Terzi Ra ler buna mani olmuşlar ve 3 japoo 
şe l ve arkadaşlarının dUn bakı gemisi batırılmışt~r. çinliler kanton 
lan muhakemesiude evelkıcelsede şehrini 4 koldan muhasara eyle 
~öslerdiÇ{l sahillerden bir kısmı mişlerdir. 

dınleıııniş Ve muhakeme dı~Pr f ransa-Suriye mua~e~esi 
şahıtlerı n dtıılenmesl 'çlıı uoşka 

gUne bırakılmıştır. / 

Yeni tayin edilen 
orman mühendisleri 

Mersin Ormaıı mühendısliı:ti· 
ne yfltıi mezunlardan Mıllrnt Öz 
aeıı GUlnar mühı•ııd hilı,:t"ı ıı e Se o • 

lfılııddiıı Tıınrl\ .. ordı tuyiıı edıl 

mitlerdir 

Pariate ;mza 
edildi 

Paris, 15 (Radyo) - Fran · 
sız • Suriye muuhedasi dün ak· 
şam Parislo Framnz hariciye nıt 

zırı B Hoıw ılo SuriyA hnşvı:ıkilİ 
Cemil ~lerdem :ırnsıııda imıtı 

edılmişlir 
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SAYFA 3 YENIMgRSIN 

Sergi ve panayırlnr 67 sene hapisanede kaldık:tan 
lzmir Enternasyanl so~ıra göksüne nişan tal{ıldı 

. 
MERSiN 
Pi YASASI 

~uarı ------·-----------------------, • • •. •• • •, Leonid hemşire diye anı Hariyi idam edece ğiyer kadar 14- 11 - 938 
1 

18 ikinci Teşrin ı 938 

i L A N 
Türtiye yağ ve mamulatı sanayii limitet şirketi 
Mersin şu~esinden 8 inci fzmir Eaternasyo· lan bir k•dın paristeki sen götüren yine bu lt.adındır Ma. Pamuklar Ku. s. ıKu s. 

nal Fuarı bu sene 2o Ağus· Lazar bapiıhaaeeiade 67 yıl ta Hari hakkında bildiklerini Ktevlant 
14l- ;; 

tosta açılmış, 2o EylQlde ka· kendi arzus~le ka~dıktan .son- ; bemşıre Leonida şöyle anlatı Oağmah 36 
pırnmıştır. bu yıl fuara iştirflk ra geçen guo bapısbaneyı tek yor. Kapı mala 35, 
eden yerlı ve yabancı teşhir· etti 1 Otomobil içinde Mata ha Koza 

7
·:2k 

cilerie zi yaretcılniıı :-1ayısı ge · . Bu kadın biit~o baya~.ını 1 ri ile bi~likte .Venıent poligo ~~=: parlağn ar•, 

Memur alınacak 
Fransızcadan 'f iif'kçeye ve. türk çed~n F l'a nsız . 

caya tercfüueye nauktPdir ve i)t tiiı-kçe biltın VP 

daktilogrc,fıle yazı bilt>n bir mt>mur ahrrncakıır. 

çen yılıa ra göre fazladır, hapısbanedekı katıl ve muc· 1 nuna dogru gıderken o sakin B ğd y- Çavdar 
Fuarı fzmir haricinden rimlere hizmet etmekle geçir I bir tavurlı benimle konuşuyor Sut a d 1 . . H . "d b . d l" d er ana o 

4,50 
4.,25 
3.25 

Talipl .. r~ n hal lflrcürue ve VtlSika suretlPriııi 
vr• fotogrciflarwı adr~simize göııdermel~ri ve' a mıı 
r:.ıc:.ıat f'lmf'ltlri ıh\n olunur. 1 ~-16. t 9 Yerh ve yabancı 2o?,861 kişi mıştır. emşıre Leonı a apıs u po ıgona vır ığımız zaman y k 

· h · d' · · :t 1 t b"ld · k .. umuş• zıyaret etmiştir. Bu mikdarın ıneye gır w ıgı zaman genç . o o~o. ı en ıl once o çıktı Yerli buğdayı 
199,840 ı memleket içinden kızdı. çaktagı uman 88 yaşın ve elını uzatarak bt'nimde ~ d 
3.o24 u memleket dışından da çok ihtiyer bir kadındır. çıkmağa yardım etti. :av da~ 1 f 
gP111nlf>fe aiddır, Ziyaretcilerin Fransız adliye nazırı bu ~lala Hari ile ~ucak· • 

0 
Ayu 

8 

loo,135 otobUslı>rlA: 11,ooı il ka~ını b-,.pishane~eki bizme.t laşıp Öp :iştiİ k lflfl sonra Anadol rpa 
deniz yolu ile 87 7ol i devlet leıınden dolayı nı,anla taltıf g· l ·• ı . . J· l 1 Y•rlı' • · bü"t.. F d · · a~t> ~a"an a< am ara , 
demi ryolları ile gelmiştir etmıttır. un ranaa a ıamı ·d d"I ... · ... N b t k tr • · h k · d'" · b ı am e ı .-.ceuı yf.re dog o u e s a 

Dış ülkelerden gelenler . nı er tasın tanıyıp sev ıgı u • . " f l 
46., İt 

1 
t> ~ l F kadın son 50 sene içinde bu ru ılerleda ve orada kur aıu y_e 

l_J ,, ~ 

;ı,,' ,') 

a.,75 
3,50, 
5,57 

D,, 

.içel vakıflar 
i l l N 

mü~ürlüğün~en 
muvakkat No. Nevi 
lemiual 
miktarı 

Mevkii vak fr 

~ a yan. ·' ransız, 1 .. 1 J. Yulaf yerli 
232 Alman, 124 Yur.an, 115 kadın . hapiıhıneıind_e _yatan şuna c ızı c ı. Mercimek ıark 
Amerikan, 93 İngiliz, 59 Avus Y_abut ıdam olunan butun mOc 88 ~aşrnda ha~jshan~ Sahlep 
turyalı 59 Çekoslevalr, 43 Yn rımlerle casusları tanıyor Gab deu cıkarak bir kac .aiin 'f!ath 0 - en 

9,50 
4, 

Lira ku 
15 00 l-59 dükkAn hiikôw reşadiye 

met c. 

1 23 8 
· 

21 
M riyela Bompar Steulayn Jer· • • ~ ç 1 15 gos av. elçıkalı, ı a· . . serbesl ha~ala karışanbtı Balaau~u oo 61 59 " 

car, 17 Polonyalı, ve 16 muh man Ber~on Mat~ ~arı Vıo· ihtiyar ka<İrn ölüm süku Cebri 10 11 15 00 63 " 
teıır 1 d 8 6 tela Noııyer bu ıhtıyarıo eı· ı 17 l 5 pasaportu ur. on se· . . A • M - maun lwklenu~k üzere Susam , oo 65 " 
na zarfında Fuarın kapısırıdsn kı ve ytnı aşınaluıdır, a · V i 18 75 69 • ~: e,.e · t • ey · dam Koyu ile mabpuıiyeti eı· tekrar ru:ı nasıra gı rmek apa 

1 
,, 

........ ll zıya re cı sayısı şu s rı •. . Siyeb yok 18 7 ô 71 
takibetmiştir. oHında dosthiflllıtbr, Mata arztHH nu gostPrıyor Şark 46 47 ,, 22 50 73 

Seueler Ziyaretciler c.oo m'ılJOft l'ıra Anadol 45,46 3 • 7 '' il d 52 53 45v oo · 3 n 75 ,, 
1933 24,000 Ay ın ' ?OO 00 15 00 3 

~~;~ ~~.: Almanıadaki yahudiler hOkOmete ceza veıeck ~::;:~~ r•P•k ~~k liso oo ı ı 2s s " 
~~;; !~!~; Berlin (A. A) Von Ratbio met tarafından alınacaktır. Konyo molı tiftik 110 120 1 150 00 11 25 7 ·:, ·:, 
1938 727 l97 katilini cezalandırmak için l 1·1-9S9 tarihinden itiba- Yozıat ı 350 00 32 00 70 han kapusu 

F a 
. t· k d D hUknmet Alman yahudilerine ren yabudiler ticaret yapmak· Keçi kılı .;o St l arsa 

u ra ış ıra e en ev- . 

,, 
,, . ,, 
,, 

" ,, ,, 
,, 

" ,, ,, 

" ,. 
. ' ' , . ' 

" 

ı~t mnesseeleri Vı lAyet ve Tı bir mH_yar mark 500. mılyo~ tan menedilecek tir. Pirin ler , 2000 oo 150 oo ı Hamam alAeUi n 
cet Odaları, yerli ve yabancı ğTDrk lı~ası ~:ı,bk~smı~tı~·ıDı Yahudi mesel•sinio halli Birinci ne~i m•I 18 J 1- .s~lifkede _vakıflar idaresine aiı yukarıda yıı 
teşhircilerin sayısı da şöyledir. er .tara tan. e 8 ya. 0 1 e · için bugiln Oöringin riyese- ikinci nevi mal zı.h on ı~ı bap dolı.l\an ve arı-a JWŞin para ile vf~ 

S l 
,., 

1
. y h re tıy1tlrs, sıaeına, gazıno ve- tinde bir toplantı yapılmıştır, Ç 26(} 280 ı. b 1 J &. ~ne er ıer ı a ancı . •

1 1 
. . t · ı ay uır . ap J:irtHHlHıa ueş seuf>de bedt•li alınmak üz•·e 

1933 ıso 23 vasak etmıştir . . . K&hve 1 1 la~sıt Ç ctçık artırma surelile müzayed~ye çıkarıl. -- - saır e~ ~nce yer erıne gı meyı 1 Neşredılen emirnameler 1 o ı. l A 

, manya ya u ı arının 1 • d . . , mı ır . l1J34 166 30 ., Al • h d·ı . . mucıbınce yahudıler toptan pe Badem çek·ırdek 1 Şl 
1935 194 :38 heyet• urr:umiyesinden kesilen ıaken e tıcaret komtsyoncu- içleri 2 \1 "" d . d 
1936 475 93 • I' k u t k ' I ı k e r 93 95 - uza ye e mti d~ti 16 1 l 938 larihirıdtıu 

c zalar tunların umumi ser. u ve m 9 8 1 0 ara sra · Tatlı badem içi · 19~7 502 l04 v~tleri~in yUzde on beşi teş lık yapamıyacakfardır. J\cı ,. ,. 57 ~S İllbar~n yiru İ giittdiir 6-12-938 sali gliuii saat l 4 
__ 1_93_s _ __ s_2_7 ___ 14_0 __ kil P-tmPkte.lir. l Kez~ yahudiler hrr ~ne~- Acı çekirdek 35 36 de silıfkede vakıfJar komisyonurıda ilıal~si icı·a 

[~ser OlOmOL'tl Lazalari Diğer tar•ftan, halkın in· seye sahıp olamıyacakları gı· Urf• v.· llO 100 kıltııacakltr. 
U 1 fiaJi netıcesinde vukua gelen bi mUeseeseterin başında da tçeı · .~ 70 1 3 -- Tcılip olanlarla fazla malumat alma isli -

' 1 olur zarar ve ziyanın yahudi mAI bulunmayacaklardır. p 1 · k fi ·· j •· ) ...... ·· 
niçin ~===..-.~.,...;;;;ii!ll!l---;;;;;;;;;;;ıı y n tırıra va ı ar mucur ugun~ ve\'a nwzk(lr ~ aza 

scı hibl eri ne tazmini için dahi Halkın g11leyanı neticesın I ı · k · .; 
[) 

< a~ı onıtS)OIHl müracaatları lüzumu ilAu olunur 
ireksivonda kadın gene yahudıler bir mily u y~p.ıan t~hri~atı gen~ yahu e·ır le" balonu harap ol.ıu ı· L A N l mark verec~kle rdir, dıl er tamır eaPceklerdır, Ya- il U 

a göı ülen şoförlere Bu suretle Alman yahu- 4udilere ait sigorta bedelleri . . • J J d 1 d 
ceza varr di(• rinin umumi s.rvetleri n iıı hazine lehine musadere olu· Lelnstan hllkümetı, en ) uk IÇ8 apu mü Ur üjün en 

... -.-~ • 
1 
yllıp ~ on h.-ş ila otuzu hUku· naktır. h~va tabakalarına çıkarak ted 

Otoınobı l kaza ları olma· ! • kıkHtta bulunmak Uzere bir 
Sında. otonıo hil sürenlerin yan 1 ın gi ltere de doğum l l . k k .. . balon yd'ptırmıştır. Balon tam 
larıııa . o.turttu 1<1arı sevgililt:ri n 'ı yüzünden ölenler A enı teşe Ul u.çaca ğı sırada bir infıl~ne• 
de tcsıır ı olduğu, muhakkaktır. 1 tıcesinde harap olmU:Ştur. İnfi 
b? suretle t ımınmış bir çok azalıyormuş Ailemin vaz hamli esna· IAkin seb~ anlaşılmamıştır. 
kımsenin kazaya kurban gitti Kadınlar arasındaki ölü· sında maruz kaldığı müşkUla· y 1 • • 
,,. b" b b" d k d apı an resmı tahkıkata 
s• gaz .. telere sık sık aksetmek1 mllo ır ıe e ı e. çocu o yetişerek onu ölUmden korta- . . 
l9dır öurmaktaki zorluklardır. Garp E I 'göre, ınfılAlla, balonun 1&rfın· 

• a A rau ve rkek ev adımı eme· . . . . 
Tunusda bu )'olda kazalar I memleketlerinde alınan sıbbı ıı· at . Ft 1 k 1 dakı bıdroıenın kaçmasından . . k Y yapar&& sa 115 o ara a an . 

ol ımı eıııın önU alınmak i~in tedbırler sayesıode gere ço· b". .1 . . 1 ı basıl olan elektrık şerareleri 
1:1o d . I cuk doğurma yüzünden olan ve il aı eyı Havınç ere gak sebep olmuştur 

11 erecede C"Zri hır çare ~ef,.t g ;.orek yeni doğanlara- eden Nı saniye operator Doktor ! . ' 
ar şt ı rılmış neticede şimalt rasındaki hadiseleri bu s~ne Bay Asi.ıra Yak ba 1 Hındenburğ AJmao ZPpli . 
Ar ·l h d 0 8 enen · d N y rkt~ · k rı rn CPza kanununa 3 en son derece azalmııtar. teşekkürlerimi suaarım . 1 nı _e ev o r yere ıne~ en 
lı hı r madde konulmuştur. sn u li ı 'it d "lk d s aynı sebeplen hasıl olan ltıfi-
rnaJd . b" b' 1 ,neıe ngı ere e ı e "'YYar Börekr.i JAk ile harap olmuştu 

6 mucı ıncf>, otomo 1 a ıon sene zarfında doğum SENOCREN AHMEf · 
flUren biri bu sırada sevgilisi unasındaki vefiyat enelki ıe· 
l aş ı n ı omıilno koymuş vazi nelere nazaran 2ooo kadar 
~f' llt.• g0rll U s 0

, d rhal otomo azalmııtır, Bunun nisbeti bin 
1 durdurulacak, 5 frank para doğumda 3, 13 ölüm vakaıı de 

C• 7.· sırı a ça r ptırı ı~ca ktır. Eğer mektir, 
bu poıda du htı iler YP gidilmiş 1 Son sene ~ufandıt 1958 
t:e, ceıa daha ş i ddetlenerek, f> kadın çocuk doıururken ve· 
fran k 1 f ğa çıkmaktadır fat etmiıtir. Bu kadınlardan 

o ran , 3 . • '1 d .. d l s ~ . . ~ ı <-0 yaıın an •ıagı ır. 
vgılu~ini öperkan görUlen 834 k d d •> •1 3 ki ., . a ın e ~o ı e o yaı ara 
n1s.--· , ~o frank ödeyecektır. sındadır, 786 kadında 31 ile 

~~·····* .••••••• 
! Tarsus tüccarlarına : 
.. 'r;u .,. ·ta ş -~ · r •:• f... ~ ~ ım~~ıuu ~,. ve rıaldiye ışleriuizi •) 
+ f\. ola ylaşLıracak Sıgorla işlerinizi emui\ el ve •) 
6 .. 1 ol • .;surat e y~pacak mürssc!'!e hali faaliyete g.-çıi 

0~mriuize . amAtl~dir. ı 
+ 1 - Ş•ıu:-r.ıd~ıf er komisyonculuğu, Nakliye O 
: 2 Malı ıstışart>, itiraz ve temyiz layıha - + 

Köy fi Mevkii Cinsi 
Arpaç giiber Tarla 

Döniinıii Hududu 
35 Şarkan dere gaı lwn 

yol şimalen hark c ıı u 
ben halil 

l\ah~iş kale Tarla 40 Şarkan kara 
garbeu molla 
malf»n hark 
dr niz kumu 

IUUSlt rH 
haıan şi. 
(:e rı u.lı P. u 

,, ,, 
" 

30 Şarkan handek garlwu 
toylu ali şimalen u ı·:, p 
mt>hmel t•enuben deniz 
kuuıu 

Vasıf. arı ynkHrıda y3zıh iiç parça tarla nıitlı . 
tedi uwhruf>diu senrtsiz olarak tasarrufunda ik rn 
Vt'fatile \'f>resesi tarafmdaq SP-netsiz tasarrufall n 
tPSeili istenıldiğiudt>n 27- 11 - 938 razar günü s; 3 1, 

16 da uıahallirıe m~mu r gönderilf'cekt~r. bu uı r 
la hı rcla Vf>r aSt> l Vt• l~SH rr·u f İtJd ıa~ında btı I U raa nl a r 

\·Arsa la~ in olunap miiddrt zar fmda lapu dair ( ~ İ -
ne uaüracaatJa keşif günii ma hallinr. ~elrcek ,, .. 
urnrc1 ellerin~t>Jd vesikalarile birlikte işlirak < l · 
mt'leri ilan olnuur. 

. ı~ u meşhut suç hallerinde 4o yaı arasındadır. Uo ka
J!lndarmaya para Ct-'zae ı kt> sip dında 41 Y•tınd•n yukarı bir 
derh ı:ı ı hthsıl i ns gi r ışmek sa Ölen 670 kadının ilk ço· 
1Ahiytjl t verilmiştır. cuğu idi. iki yüz yetmit yedi 

+ lan · ! 
O 3 Yaııgın, Nakliy~, Hayal, t~ıhaz ve tah- • • 
O sil sigortaları • 

Sağlık Eczanesi 
~ 

Bununla beraber, bu ceza kadında evvelca altı ve daha 
ların bu kabil vaziyetler ., yü· fazla çocuk doğurduğu halde 
Z.Unuı:. n oıan kaı.aların ön O nU ölmtııtür. 77 kadında evvelce 
aınıa ğa yıırayaeağı hususunda on ve daha fizlı çocuk do· 
rnut ı r ddit davraııılmaktadır. ğurmuıtur. 
•hti n ı u l bı r de eCPYA kadar işe 249 kadında çocuk dü · 
Yarnr dı yc düşUnülUyor. ıürmek ıuretile ölmiişlür . 

: Jr..adri ofarlugil ve : 
ı Recep gürışık :i: 
o kollehtif firketi .) 
·:· •!• • Tarsus Belediye altında .. • o 
ımmıımımım--~'-;{;l0'?r .. ıımıııım I 

Mersin Gü111rük kırııımdııhr 
her nevi AvruR.a, Yerlir eczayı 

tıbbiye ve müstahzaratı bulunur. 
---------- - -.. ısza - ------ -- o -, -

..... . 
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YENi MERSiN 16 ikinci Teşrin 1938 
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Yeni M.ersin 
Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ :ıv.I:ER.SİN DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

I l™I Nisaiye O~a~·~e ~~u:_ Mütah:ı ssısı ı 

1 I A.-Vakup Aslan 1 '· 
fi!!J Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etmiş;;;t \.J 

1 

r:u Hast.ı1 .. rını her gün 8 - 12 lf> - ıs e k adar k.• bul muayene~ 
~ ve tedavi eder. H!!I 
1:11 ADRES: Mersin Bozkurt caddesi imi l.!:5! Yoğurt pazarı No, 1 • 

Y n ·ı Mers·ın • ı ı Yıllıh fo~ılas_ız. intişarın ~@ll@ll@ll@ll~@U@U@JJ~~@!f@U@U~~~~fillft§] 
i • da muvaf f akıye tını halktan 

gördüğü rağbete borçludur. p= ,,,:;....-~ - l8H8iıs\W.!8!Jeil8ilt!J§il& : 'JS!W.!Si!B(JS\ıstliOt!i&lHI - ~=-"' a =, 
y N i M ER s i N : Sizin Ga.zete~izdir Dertlerinize dileklerinize YENİ ~ yen i i k .. m ev· i 1 

• • • MERSıH sutunları açıktır. 1 ~ Ruhiye Tutucu w 

YEN 1 MERSi N 1 : Okuyunuz ve Okutmı- ~ Metot üzerin:'h~~ B~~~i' z~~~~ 7;m~; d,~ elbiseleri, rop, ~ 
ya çahşınız. j U tayy6r ve mantoları beğendirilmek suretile dikilir. ll 

ı:=-=--_i_M_E __ IN MATBAASI =~~~~~r~~~~~!1.~~~ 
: G•• Si aorta • Ta a ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Veni Mersirı Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

KİTAP GAZETE VE M'EC1\l.l:U.A 

·rabı yapıir 

: UVell So~yetesi ; 
• • • Sümerbank Emlak ve Eytam bankalarının • • • • kurumudur • 
: rıı ı\.rvI 'J' ÜRK : 

ı : Ve en güvenilen sigorta şirketidir : 
;: u .. yat, yarıgın, rıaklıy a l, kwzu, otomobil sigorlalan111zı t~fl IUÜ:)aİl : 

, • şartlar ve ledi~· ·~ ~ol a ) lıkl a rile ya par. • 
1 
• Mersinde Mümessili • 

1 • V ASfi ORGUN • 

1. ==- ==ı .•••••••• •••••t-•• <..,t >.™~· 
.. · ......... . 

.:.·:,,, .. 

Resmi Da:re ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Defterler Evratı I 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarzda ve ~eğen~irmek şut ile yapılır. 
Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldeng6nderilir. 

mw•· nmıtın~~mt1mn11Bft8&a&n11un n111n111- * • •!• • "" .. 
« SIHHATİNİZİ KORUYUNUZ! * • • • J(- - :r'1 ASIL ıv.tI .. 

~ AY ADELEN i! 
1 SULARINI IÇMEkLE 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekiletinin 672 numaralı raporu 

Görünüş: Berrak 

Koku 
: RPnksiz 
; Kokusuz 

Tadı ; LAtif 

• Kaleviyet; "ıoo sm3 suya sarfulurrnn N. lo 1 
· ruikdarı,, 0.2 snı3. il 

~h,cmu Sf\rllik dPrf>CfSİ ''Fransız,, t.5 C 
Uz\i matldder icin sar foluuan nıü vr.lli- il 

• dülhumuza litrede o.49 mgr. 1 
Sülrat "SO 4,, litrede o.ooa3 gr 1 

TAHLiL RAPORU 

Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
T~amül; Mutedil Nitrat "No 3,, ,, 0.0040 1 

1'itrat "No 2,, }'Ok B 
Amonyak ''NH3,, Yok • 

Ftmnin en son usullerine riay~l ed~rt>k kaynadığı yerinden ilıb~- i 
ren isl3S)'Ona kadar içi kala)·h kAlvanizli borularla içi mermer döşeli Mil 

bt'llurhavuzlara dökiilnwktedir. Oradan d'.l bütün Fiziki ve kimyevi • 
evsafına muhafaza edt-rP-k ve hiçbir snrrtlP- fll dPğm~d~n hususi kim..

1 
il 

yageriıııize ~e Adana Sıhhaı llakaıılığırıııı tayin eniği Sıhhiye ııu~mu· M* IJ ~ ·,.; :.: 
ru huzurlaruıda damacanah1r ve vttgoular KA YADELKN suyu ile "?" /' / Jj 
yık andıktan sonra doldurulmak ta ve ağızları Sıhhat, memuru tarafm-

tt . dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir. • * 
1( .. ' '<· ,.. • • ııammnm•nıu11u1211ır11••ilan11•••••••• • * " ,.. I (, 

Yeni Mersinbasımevinde basılnısıtır · , • 

IHTİVARLIK 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 

Hazır-llkll Davranını 

I' 

; 


