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11 ikinci Teşrin l 9 3 8 Perşembe YENi MERSiN SAYFA ·- 2 

mal Atatürk'ün 
Hayatı 

C. H. P. \ Fransa - Suriye muahedesi ltatürkOn defin merasimine 

ı ı Suriyeve istiklal ~azırh~lar ve flalkımızın Büyük 
Önderimiz • 

azız 

Şefi #(ur torıcısı 
Atotürkün cenaze 

teşkilatına 

göndermiştir. 

Muahede Fransayı men- Aankera - Ankara vilayet 

- 5-

Tara~Jus Garpta • Balkan ve Ci~an ~ar~in~e töreni için Porti 
aşağıdaki tamimi 

1 
faatlerinden mahrum Parti ve belediye ve di2er milli 

bırakmıyacak leşekküllerlç, halk mOmessille 

Orduda böyle bir muhabbet ne çektirildi. 
ve iyi bir eöhret kuanmıe olan hilaf devletlerinin Gelibolu 
Kola~nsı MuEtafa Kemal bey yarım adaımıa büyük kunetler 
ltalyaııların Trabluegarbe taar· çıkardıkları (25 Nisan 1915) ta
ruz etmeleri üzerina hemen htt·' rihine kadar Mu ta fa Kemal ora 
rekete g~çti, birkaç arkadaşiylc da kaldı Fekal Arıburnunıı ih· 

j Paris. 16 (Rady<ı) - Fransa 
hariciye nazırı ile Suriye Başve 

Partimizin Umumi Reisi 8 - Tam saat 16 Dahiliye kili Cemil Merdem tarafında im· 
Türk A1illetlnin Büyük kurtarı· vekdlelioln yaptı~ı tamimde zlk za edilPn Fransa - Suriye anlaş 
C~Rı ~e Şefi Aziz Ôuderimiz Ata 1 retıiıli vechile ve vAsı~11larla bil ması 936 tarihli Suriye muahe· 
ıurkuu varlı~ına ve hatırasırıa dırılerek 3 rlHkikalık bır sukut desinde oldu~u gibi Suriyenin 
bağımızı, Onun ölümü dolayısi· ve ihtiram vakfesi yapılacaktır müstakil bir hayat yaşamaınnı 
le yapılan"büyük törende temin- Tam bu saatte tiüküt ve ihtiram temin etmektedir. Bu muahedA 

rindr.n bir heyet Ataıürkün ce 
nazesiui vilAyet hududundan 
karşılıyacalddrdır. Büyük reis 
Ankara mel:ıuauuur, Aııkaranın 

hArr.ŞAriRirl i r. 
Hat boylarında 

l>ığer tııroftıı n, İi!lanbul 
- Ankara tiren hattı boyunda 
ki vilayet kaza ve köylerde bü beraber (1911) yılında Mısıra ve 

orııdan gızlice Biuaaziye atladı. 

Etem paeanıo emri allındaki tob 
ruk mevki düşmanın meniini 
ve kunıetini keıfederek Tobruk 

recııt tıarekAti baelar başlamaz 
uu bürük asker hemen kendi te 
şebbüsile Arıburnu mıntakaaına 

yetieerek taarruza aeQti. Düema 
nı sahilde mıhladı. 

edilecek intızam ve ihtimamla / vaııfes~1i yapubilme~ için yuka Fransayı Suriyedaki imtiyazlar- yük hazırlıklar başlamıştır, Her 
~Öslermek ödevi kl:lrşısındayız. rıda soy lene? merasını ve nu dan Vd faydalanmalardan da mah tarafta cennze vagonu'1a konul 
Bunuu iQın tJU noktalara fevka tu~llar kor~a göre tertip ve t11nzım ' rum bırakmamaktadır. mnk üzere çelenkler hazırlan 
ldd d 0 kk t d 'I · · d'l · edı ece ıır. 1 makuıdır. Her vilhet mumessil 

e ı a e ı mesını ı erım. 9 - Üo dakikanın hitaroın J · ı t 
kuvvetini taarruza hazırladı ve 
itrılynıılara hücum olundu. 22·1· 

912 Bu muharebe o benlide ilk 

Oıhan askeri tarihinde pek 
mühim yer tutan ve cihan harbi 
üzerinde pAk kuvvetli tesirler 
yApen bıı lıüyük savaşı bizzat 
Mustnf ı Kemal şöyle anlatıyoı: 

Dahiliye Vekdletinin yaptıA'ı da ahı mPşale derhal ııteşlenir n g'l 8 l'9 leri, kendi hudutları boy~nca 
tamimlerde cenaze töreninin za· A • k . t k 1. t. . cenau~ve rı>fRkat enecAklı:ırdır 

muharebe ve ilk muuffakıyettir 

Mustafa Kemal binbaeılıiıa 

ve ta\ur uıı ıey e ı mstu veya • 1 
~an ve sureli icr~sı bildirilmiş· 

1 
hut resroi öııünden ihtırnm ge· ! ıtalyanın Habeş I Mezar bOtOn yurt toprak· 

ıır. Bu esasa gore An karadan çidi boşlar Bu suretle h11lk İ h k · · . . larında~ ~apılacak 

terfi haberini de Tobrukta aldı. 
Oradan Dcrneye geçerek bu mın 

c25 ~ısan 1915 sabahı id i. 
b ak b-t- 'IA ti 21 2 . d ,,. 1 k . 1 a ımıyetını tanıdı ı Aıaıurkuıı urnııırıııın yurdun ay u u un vı uye er ncı 11 5 1 ara meraısım sona erer. · 

· 8 · - • ı ·r - her tarafından gatirılmiş olan 
teşı ın 93 paıartesı gunu aşıığı- 10 - oplanma meyd tnına R 16 (R d ) l .1 1 
d k. dd ı d ı db. ı · gelırken aı zu edenlee heykel ı oma, a yo - ngı · topraklarla yapılması muhtemel 

taka kuvvetlerinin kumandasını 

deruhte etti. Bir sene kadar Der 

Arıburnunda bir hadise ceryan 
eımekte oldu~u. leıtilen gemi top 
larınıo Reaiuden anlaşılm•ştı. 

a ı ma e er e yazıl te ır erı lAre • halya anlaşm·ısının mev 1 . 
alacaktır. büst veya fotoğrufları önüne ç. k" . . : mel:iır. 

ı _ Tören lenk, bukat veya yeşillik koyabi ~ı .merıy_ete gır~el~rnde evel, İn Menemeoci oğlunun raisliği 

Btitün fırka kıt'alarının ha 
rckete hazırlık derecesi çoQ'altıl· 
dı. Bir taraftan Maydae mınlaka 

saat 14 de bae lirler. gbılt?re hu_kum.elı talyanın Ha altında Vekillet mümessillerin 
lıyacaktır. 

1 
H lk 1 . 22 .k. · I eşıstan uzerındeki hakkı hü· kk h f 

2 _ Halk tam saat 14 de 1 - a ev erı ı ıncı k. . . . t k den mü re ep ey et, ted ıu me nede krıl dı. 

Mustafn Kemal henüı Trab 
la garpt~ iken Balkan harbi baş 

. . • • umranısını anıyac•a tır. 
He1kel ve büııü olan yerlerde teşrın 9B8 ealı gun_une ~~dar( Du formalite bu sabah ital- rasimine aid proğl"8mı hazırla 

kapalı kalucak ve bına IQınde l .,a pa...-tahtınd 1 k l mıştır. Memleket dı9ına verile 
sı kumandanlığından malOmal bunların etrafında, olmayan yer . . . ı ı ı a yapı aca ve n-

hıQ hır faalıyet yapılm 1 yac&ktır .1• giliz büyük eı,. ·ıs ·ı ı· ıı· mat mektu cek haberleri tesbit için gene 
Jamış\ı. O, bu haberi alınca za· bekliyordum. Bir taraftanda kol l9rde Cumhurifet meypanların " 

12 - Hareket toplantı ve bunu İtalya kralı H b - t Menemaııcioelunur reiRlığinde di · d 1 · b" · ve a eşıs an 
mer~sım esnttsın 8 UQ ır 61 ' imparatoruna tevdi edecektir. ğer bir heyet faaliyete geçmiştir 
yah ışaret bulunm 7acakt>r. l 

ıcn }apılacak bir iş kalmıyan • ordunun veya ordunun emrini.· da toplanmış buluuacaklardı r. 
Yalnız fırkanın süvari bölüğnne 3 - Heykel ve büst bulun 1'rablusgarbi terked Arek asıl ann 

'atnnıu mOdııtRasına koştu. 

Komoııova ma~lubiyetini 

SelünıÇıln sukutunu, Bulgar or 
dusunu Çotalca~n kadar gelmiş 

olduğunu MıaırdA öQreodı. leıt 
tiki riaden çok müteessir te mü 
teellıro olmakl ıt beraber fel4ket 

malumat almak için Boca çimen mıyım meydanlarda güzel ve bü 13 - Bütün bu merasime! Almanya YaLuJı'Jer'ı ·,~·, Gen:ral Metaksasm te'grnfı 
istıkometine hareket etmesi em· ~~k ~ir kürsü üzerine Atatürküu aid tefsilılt he~ m~ydırn y?rine il U 'I 
rini verd im. ırs bır fotoğrafı konacaktır. Kür\ ayrı ayrı tesbıtedılerek bır ra Ati na "AA.,, - Başvekil B. 

-1ü Türk ve ı.arti bayraA-ıle örtü porla ve mum_kü~1 olan yerlerde İngiltere • Amerika l Mataksas bugün Türkiye Baş 
Büyük Millet meclisin~e leeek hiQ l:ıir şiyah işaret bulun- b_u mera~l·m t ıo~~~ala~ı foto~rııf arasında görüşü" O' il vekili Cı:ılAI Ha yara aşağıdaki 

durulmıyacaktır. B•nama 1 e es ı 0 uııup un '-' telgrafı çekmiotir: 
~ ,,..._ ~ 4 T 1 . . • • 1• lıırdan bilAhare basılmak ÜzMe 1 a 0 f • . · 

(Birinciden artan) ""' - op nııma ıeı gurum u Parti Genel Sekreterlığıne gön Londrsı, 16 (Radyo) - İngil ost. ve müue ık T~rkıyeyı 
dil K ıi j . · · illi ve intizamlı olmalıdır. Bu mak· j pek acı bır suretle mJteelltrn terin bu kndor l!Üratle vuku e en ~m11 zm rt: ımının m . . derilecektir. Bu hı• suslara edile tero hDln1meti Almanyanın Ya· . • . • 

IJulmue olmasına inanmak iste bııdullur dublıiode b!!ZUr ve sn sadl4 alakadar ve salalııyetlı te· cek dikkat Türk milletinin bü hudilere tathik etmekte oldu~u eden mıllı mateme kralıyet hu 
miyordu. Dunun sebebini osmaH kilo içinde çıılışmttk ve mesud ee_kküller mensupl ' rından bir ko I tüa dünya gözü önünde intizam muameleyi hı tkik etmekle ber · küınati, Elen milleti ve ben çok 
lı hüküaıet inio ve QRmanlı or olınttk t!rnt!llodedl. mısyon toplanarak toplanma ye· •e olgunluğunu göstereceğine rleumrlır. Yahudiler meselesi elemli bır hayecaııla ieurak 
du uuu sevk ve idare edeolerin Rt·Jimln kttnunları tllrk C'lmio ri 'o.tk.ik .. edil~eli. ve top~anma J nazaran işe fev_ kal§ de ehemmi hakkında Londra ve Vıışingtou edi:voruz. Bu çok çetin imtiha•ı 

sıne dııbi l ohıo her ferdin blhı is· ki t b k k · ı · h f d b" • Y · • d" -ıızimsizliklerinde, liyakntsizlık şe ını aos erıt• ırer ro ı yapıl yet verı mesını er le Prrnau araAında bir noktai nııznr teatisı a utun uuaıııe.anıu uşuo 
tlsırn hukukunu, emniyetini, mu· ı k ı ı ·d d c k k d 1" 1• •• t ·ıe k · d · · l er"ıııde .. o fa"la lı•talsırınds Brıı op anmayı ı are e e e na e ar a ı:ı'\a goıı erı re yttpılncıık ve A l mıın.,adHkı yahu cesı, eu enn sempatııunı ız 

y Y" ,. :-r ara SttVdlıoı h·k• ffUI etmektedir. BU· k"• ·k .ı \ · b d h 1 . 1 ~ uıı mı tarua memur tayın o un ıca "' tm sarı emır ~rın verı d ' I 1 . .. k. h·ı.. b' har ve arzeıınek içın bil dost 
mak lazım geliyordu. tıln vutttndıışlı.ırın:seyyt1meo bıık k d 1 d ı er me!;e eRıııı ı ı uırnmet ır 

malı ve buulara vazifaleri öğre· mı sit11 parti ar a ııe arımız an r l ı kte mu" ıalea ed""ceklP.rd ·ır· millete miihefık Lu.unu7or. 
ıustafu Kemal orduda tıli larını gözetmek bizim için en mu rica ederim . "' · 

tilrııelidir. Parti mensuplarınınbu Namdar Şefiıı kahraman aske 
bir hizmet oldu. Akdeniz Qoğazı kaddes vulf~dlr. Progr.8mımızın 14 - Bu tamim derhal bü H ı ~ t ~·ı· 

ışde ödevlendirilmesi esastır • o a a aş ve 11 mürettep ku\'etleri harckAt şu I b1>rflyyı•n hıllılk olunııc ğını söy tüıı teşki la t kademelerine çe 
5 - Atatürkün büyük ese 

rin ve Türkiyeniu münevver ya 
yaratıcısının hatırasını leLcil 

be l müdürü oldu. Edirnenin i lerkPn bııricl slyıu;etlmizdt! dı ~ şe Hallrnvleı lııe göııderilnesi alınıp 
. d . . 1 k 1 k k rini emanet ettiğıTürk gençliğine · lırımadı'"ırıııı ve l"m·ım o ı uııdu Y h d l h kk d etmekle oıau Yunanistan, reıs 
tır adı ıçm ıare et o unur ·en eek biç bl:- şey yo tur. Anlı:ışmıt · ~ " U . er 

ve taleb~lerde toplanma mey· ,..ıınuu t .. lle bildirilmesi !Azım O I O in a Kemal Alaıiirkün Türk - Yu 
Bulny ır harekAtını kolordu erkli hırımıııt, dosıluklısrımızıı, lltıftıklıt w; .., a 
ııı harbiye reisi sıfatilo t .:rı zim aımıza bOtUn sadnkatımızla bı!jt. dauınJa ön safta yer verilmelıdır ciır. meclise izahat Verdi nan ittifakıuın bnşlıra müessiı;İ 

6 Bando m<.'vcud olau Şo 15 - Bu tamim Genel Sek olmuş ve iki memleketi müşte 
ve idaro etti. Edifneye en evel lıyız rsur1 ları bOyOk bir azımle yQ r ... t6 •R pedlematemmarşını çalabilecekva reterliklere parti il bıışkttnları .. onura ııdyo. - rek bir ideal ve müslıhı:uıe bir 
"treıı kıta bu kolordunun su· va rDlecegız. Bıııno dostlarımız ve H ı d B k' I' ı· t ·ı "' b ı · ·k "I ııa ıYf nıierilmiatir, o an a şve ı ı mec ıse ngı .k. rı lıvas ı idi. mllttefiklerlmlze bu sada, bir ili çiyelte u un an yerlerde ıstı la ,. y t F 8 1 'k h" k. \eşrı ı mesai çeı Çevesi içinde 

maraındaıı sonra to"rene bu ha· 8 1310 D 11 hiliye V. C. H. P. ere, ranırn, ~ Ql 
11 u ume· b ı rl)irirıe bıı'"lıyun ve çözu~ın~"sı· 

'•tustAfa Kemal bu hı"zmet'ı met ve muhabbet sedasıdır. Bf>D " 1 · ·ı t 1·1 ı · tt "' .. ,,,.. 
! \ G~nAI Sekreteri erı l 0 ya )U( l er ınesl! esı e 

d Ç kk 1 b 
,., ve l•enimlA lıer11ber V87ife almttk \'alarla başlanılır baııdobulunrnaz k gı" rı·şmı·ş ı~e imkaıı mütasavver olmıyıın 

esnasın il aııa a e ol§azınııı Refik Seydam rafında mü7.a erata 
IUtrOnde bulunan srkadıışlıırımı ve Lu havaları Qalmak imkanı olduğunu hı l d ırmiş ıi r. do ıluk rabıtalerıııı vücude ge 

müdafaa eartlorıoı tetkike de ı çok ytıkıodım hınırsmız Ytıptığı olmazsa törene isliklill marşı il e s a a t ti rmie oldu$tuııu asla unutma 
fırsat bulmuştu. lmız işleri bilirslDlz FıktrlerlnlzP. Bando olmayan yerlerde dahi 1:-< Belrı' l, 3 Hu·kumet'ı )'ac·ı kıı r. Yu•ıan i ı:.tnn, kuveLli 

H ikan harbindeu sonra vııkırsınıı, b ·r şeydeo euel temin tiklill marşı ıığızdnn söyleullerek k a ç ?. ı1 it 
11 

eseri ~sıl Tuı k mıllu tirıin mu 
Sotyayn ateeimıliter tayin olun elmt>k isterim ki repinin azııt ka ve lören açılacak ve artık buu- M / . h d .1 . kudderatını ebedl)·eıı tay in et 
d C h h b. k d v . bul f'tm~z kulltırl".'lZ. Eber inkılA h ' b . " 1 n Ü tecı ya u l erı u. ı an ar ıne a ar e cı ·' & dan sonra ıQ ır şey "a ı moz - m i ş olan hüs·ük ölü hakkında 

h ı harbi bailadıktan sonra bın bi dayetıoden beri devöm edeo 7 - Töron bu ı.ureıle aQıl eırınclden artan 1 hususi kamplara ook h6yAcanlı b.r h a tırayı sadn 
(1914) kAnunu evel sopuna ka tlkrl. şuurla yOrUtmek kudret ve dıktıın soura her yerde ÜQ nu ı uk nada Atatürkün gözleri açıldı. Ve kai le mulrnfıızu edecektir. 
dar bu vaıifede kaldı. O sıra lmkllumı bizde görUyorsıınız, mil ııöylenecektir. Hunları parti mü yavaşca sordu: 1 yer leşdiı iyor f d J 1, 1, ı 
dıı kaı makamlı~a terfi etti. Os lelin lnıdeslrıi teını;ll eden ttrkö meAsilleri, belediyeden b ı r, bele Saat ~aç? . 1 Burüksel 16 •Rad yo ,. - ransa an ge ecel\ asıer er 

1 
• 

1 
i. h daşlarımdıtn recıtm şndur 1 iti mu diye olmıyao yerlerde köy ıhtı Kendıne cevap verdıler; sustu B 1 ' k 1 ~ ~ ~ . 1 m ıı ı ımpara\or uQ'unun uu ar d bl d 1 l 1 b' d h k d P çı a ıu unıetı mAm e P.ırıs 16 R1tdyo _ 

be girişinde acele edildiği ak ıoızı z en rs rgtımey n :z. yar heyetlerinden biri ve h ııl k- ve Sır ~ a . onuşına t'"? b'l . kete yük olnıı nıü ııccı yahudıle 
«Elemimiz, hicranamız dıuı bir genQ söyliyecektir. Nu aatı nıçın sormuş u . ı mıyo ri 1111Ruo.:i koıııpl;ır" , .... ,. 1 P"tır AtııtUrı. Urı lshınhulde ya 

01 hnEl tarnıış zamanındd icaba z d . "k 1 
n ~.. y 

d nlere bildirmieti. Harbin bida çok bQyOktOr.: tuklar mahalli Parti örJ{üıüuüıı ruz, amansız cb~ iyetc ı~tı al ınekıcdır. Bıı nıU l tı • ı·ilerıo mas pıl8n Ct:Hıaztt törrırııııı:ı Fransa 
ye ınde harbin akibetini gfırüyo •imanımız ve güveni· taevibiııden geçecektır, Bu mı e1;rken zamana aıt fant suah bu raflarını Burüksolde tPşekkü ııın Emberııan Krov11ziirö işti 
d 1 miz de çok bQyOktOr. taklarda Ata türkün eserleri menı 0 u. edAn bir yahudi komitesi gör rak ~decekti r. 

... hizm •tler hayatı ve o ıun ara kendisinden geçmişti Etrafındakile Frnıısa Ankara hı-yetindell Cnı'h.an harbı'nde l .. AtatQrkO unutmıyaca •eket 9e millete yaptıı:h büyük Saat 19,15 te artık tamamile mektedir. 

Mustafa Kemal ğiz, her zaman tebcil eı!e mızdan ayrılmasiia duyulan }'il' ri bile farkedemiyordu Maresal ~an-Kay-şek haşka 180 kışilık bir ası.eri 
Kaymakam Mustafa Kemal i ceğiz. MillE:tt ÖnQnde azim ve elem tebarüz ettirilectıktir. Çarşamba günü tamamen bay rnUfrPze göııd...rec .. ktir. 

be>ylo faal bi~met istemekte is le yOrOyeceğ,z. ~ndi nntuklar: ,.o.dan onun gın bir halde geçirdiler Sıhat ra Sonuna kadar mücadeleye Frttnsanın H11lay rnUn1es 

T k. · porlarına imza atan doktorlar ge devam edecek sili Alhay kOlf'de merasıme 
rerı üzerine niha>el onu e ır K 1. • , 711 nutku Ve genQliğe hitap gı ce gündüz Onun başı ucunda idi 
d ğında te ekkül edecek meV ayuett; ğımll bl pHıÇ ılar . v.-cizole den seçil ler. Nabzı. ateşi ve teneffüsü mü Lıuıdrıt 16 Radye - •ştirak .-tmek Uzere Ankaıays 
hum bir fırkanın kumaııdoııı o I.' mie Lazı kısımlar okunacakıır' temadiyen kontrol v~ tesbit ediyor S yıu.ıi m11hfelJ.Hden bil· gıdf'C<>ktir. 
tayın eltiler. O, bunu da mem Büyü~ 8111 Nutuklar mlletiu Atalürke say du dirıldiğ ı ııc 6Öre Çin Marşalı Yunan heyet'ı g 1.lı'yor 
ııuııiyeıle kabul elli. O, bu met gı 9e sevgiRini eoedi olarak Perşembe sabahı saat dokuza Çan· Kay ş •k le gfüUşmelerde 
:ıum fırkayı bir ay iQiode mu f - Bu ıucıdt'11 artan- onun manevi varlığı ve hıı ıraRı on kala hastanııı başı ucuna gelen mOsmı r h r nAt•Cf'I hasıl olmR 
h rebeye kabiliyetli aü:ııide bir huriyotin müeyyid~si olacak bu etrafında toplanacıığ ı nı bu top doktor kalbini muayene e ıti: Sa2' 
b r fırka haline aetirdi. Cıhan büyük müeR~esanin küşııdında topluluktan en bıiyük M ı lli 

lamdı. Fakat tam dokuzda yeni mışıır. h»l.-.n J poııya ile Çırı 
bir muayene kalpte bir zafıyet işa ttrasıııda hıvttssut mes,,.I• si 

harbinde büyük bir eöhret ka hiseaUiQ'im saadeti hiQ bir te· vııbd~l v.e kudreLi alac.ağını ve 
reli verdi Doktor, kısmen arkadaş ın ... vzu hahs olamayacaktır. 

zail o oo dokuıuocu fırkayı ha l 'ebbüste duymadım bunu izhar eserine bsQ"ının bu birlikle ebe 
zı ladı. Bu fırka, bir mOdd~l 9e ifade etmekle mesudum ) dlleeecetini söyliyerck veoihaye 

larını çatırdı Kalb'n mukaveme Mr Ş <t lın h)trp sonuna ka-

M tinde bir arıza gardüler. dıır mUc dHIPYA taratdar oldu 
sonra Tekirdatından a7dosa Diyerek en Qok haz ve ea· tınde atürldln e~le.cine ve Bütüıı doktorlar, büyük hasta 
ıı klondu; Mustafa Kemalin em I adet duyduQu ıeeebb~ üııü, tesi- \ aptılı inklı4blara daima artan nın başı ucuna toplanmıştı, Ikı ğu anl ıtşılınal{tHdır. 
ı ıııe bir takım kunetler daha sini bildirdı . lete bu gün o mü bir inanla bııP,lı kalıp onları ile gündenberi baygın bir halde ya açmıştı / 

yeri.lrrek keı1disi Arıburou, Ana eesese iyle de yetiştirdıai muaz ri götüreeeklerine and içerek tan Müyü~ Ôndcriıı gözleri bütün Ve sonra tek kelime söyle 
farlalar ve Ece limaoıoı muhıe 1 zam gençlik b ·r katile halincıe bilt>Cf-lktir. bayatiyetile parlıyord 0ı. Doktorlcı.r meksiıin o devrin manalı elem 
çl Moydus mmtııkasıoın kuman Ataıürke. Atatürküo ruhuna oo· • son bir ümitle çırpınıyorlardı O, ve titretf'n g-özlerini kap.ıdı 
danı tayin olundu. Biraz aonra vap olarak ( Cumburi7etin ve kİlmadı. Bunu göz yaelarımızla son dakikalarda etrafını alan bu Büyük s alonu bir ölüm sükü 
rniralny rütbesinde ba,ka biri me,ktebimiıin banisi vatanın ha- hıQkırıklarımızla ifade ederken kederli insanlara tahlili mümkün tu kaµlamı§tı • Dolma bahçenin 
fırka kumandanı bu mıntaka lAskArı olan aziz ve muberek QOk bedbıth\ olduğumuza inanı- olmıyan bir hisle derin derin bak üzerindeki bayrak yavaş ya\•aş ya 
ya gönderildi. Mustafa Kemal şahsıyelinizi kaybetmek kadar uız ve yeriniz nur olsun. Ata· tı lık defa olarak gözlerini san rıya iniyordu 
fırkası ile beraber Biaıali köıü hiç bır hlı.liıe bi&l müıeellim m>ıa ) di7or , ki saatre imiı ~bi canlı ve parlakı Uluı 

Atı ııH 16 - Rad_yo 
A tulUrkUn ceııazı:ı töreni· 

ı e •şr ı rul< e 1ece1< Yunan heye 
tı p,., ş ·m e Ôkşamı hususi 

tirtınl"' Atıııadıtn h rnk~t ede 
crak ve cunrnrt.,si fstan•ıulıı 
galere < Aııkarnya gidecekt r. 

Sovyet as~eri heyeti 
AnkHra 16 - Radyo 
AtatUrk Un cemize rnerıısi 

minde bulunmak Uzere So~ 
y~t Rusyadnn vUz kişılik hir 

&ıikerı mUfıez!j gelt ceği 
haber alınmıştır. 
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Macar gazeteleri yazıyorlar 

Atatürk Görülmemiş Bir 
Başarıcı Şefi 

Atatürk daima Macaristamn samimi dostu olmuş 
ve Tüık. Macar münasebetlerini i~timamla büyütmüştür 

1 ENi MEltSIN 

Varaas alınası utılıyır ı MERSiN 
Geçenlerde Brezilyada Mi 1 Pı· YASASI 

nas Oeraes mintakasında bO 
yük bir elmas parçası bul on· 16- 11 - 938 
muştu. Dttha işlenmemiş ve Pamuklar Ku. S. ~ 
yuntulmamış bir haldeyken 1 Klevlant 41 
rnilyon ttlrk lırasrna Sfltilmıştı, D•ğm•h 36 
Bulanların adını reiyicumhur Kapı malı 35, 

k b 1 Koza 7,50 
V ttr~as koyrlu ları u e m8&. Kırma yok ı 

17 ikinci Teşrin 19 3~ 

B. Edenin 
Yeni bir Parti kuracağı 

bildiriliyor 

Bazı gazetelere göre ingiltere~e yakın~a bir seçim 
yapılması ~üşünülüyormuş Budıpeftt>, « A.A) katen mod~rn ve avrupai bir yontulmıtk uz .. re Ameterdrıma KoHc parlağn 3r., 

Macar •janıı bildirivor : devlet haline çevrildığini bıl göııderilrniş\i, RUyO'flUll itibA• Buğday- Çavdar Loodra (AA.) Öazeterler ciye Nazırının kendi intihap 
Atatürkün ölümüne uzun diriyor, rıyle bu f'!lmas pıtrÇA'Uı dUnya Sert anadol 4,50 k 

mUtamadiyen es i hariciye dairesinde bu gan irad edec· 
makaleleor tahıis eden Macar Pc:ıti Naplo Ahtürklln dıt rrevcut taşların dördUncO· Yumuşak 4.,25 N 

d R . aztrı B. Edene atfedilen ni· ği nutukta bu babdakl fi kir-
g•zeteleri BDyOk ölünün taf· yurdunu parçalaomalıtan kur sUnll tt>şldJ etınek tP ir ı rın· Yerli buüdayı 3.25 l b h 

k h C il • yet ve tasavvur arından a s· terini izah edeceğini tahmin ıilitı tercemei halini neıret· tardığını ve onu terakki ve cılı daima mPŞ ur T u ıuaol Çavdar ~,,~'.5 etmektedirler) etmektadir. 
mektedirler gaıetf'ler bütün takviye yoluna soktuğunu kay eımasındadır bu taş, ransva Anadol yulaf 
macar milletinin bu derin ma dettikten sonra diyor ki : d11 bulunmuş olup ilk ağır l ı ğı A.rpa Ddily telgrafla şu suali Daliy telgraf diyorki 8. 
teme iştirak ettiğini bildıri- Atatilrküa say .. sinde tOr· 3025 kreth. 1907 yihnda Ye- Anadol S,,75 soruyor: Edenin siyası dostları muma-
yorlar. kiyenin harici ve ilcti,adi vazi dincı Edvsırd'a hediye f>diten YHli a,50, - B. Eden, ancak yeni ileyhın yeni t-ir parti kurma-

Uj Magyar gazetesi diyor yeti şimdi mükemmeldir ve ~lm&s. beşınci Corcun teç kiy Nohut ekstra 5,57 bir partimi kuracak. sına muterizdirler. 
ki; 1918 son bab11rında uçuru nıe mH11 sİrni ş · refine İngil tf' Fasulye t) Dığer bazı g1tz~teler ' eni 

d 1 k · '' t• . t 1·knl tt·""· · k Nevs Chrorıcle gazetesine Modern devlf't • ·~ arı muo kenaranda bulunan tlir ro imperatorluk tacına takmış Yulaf yerli .1,50 par ının - eşea e ıgı ta • -
k · ş f. b göre yeni intihabat yapılme-araıında yeni Tür iyenırı e ı miJlt>tioi büyfik bir istik alin tır Mercimek ıark 4, dirde ıosyalislerin sağ cenahı 

ytıksr.k bir mevki itgal et~:k beillemekte olduğundan emin İkincilik ise 189 3 yılinda Sahlep ile rnuhafaıakArların ve libe sı düşUnUlmektd ve hatta bazı 
tedir. Vazifesi Türk tarıbıo- olabiliri-z. Orsnjda bulunın ve 969 krat· f Tatlı 'of'en rılJerinin sol cenahınını thiiva ıarı bu intihabatın pek yakın-
den en nazik olanlardan biri Bntüo kainat türkiyenin tık olan ekseleiyor teşmdadır. Balm11mu edecelini yazmaktadırlar. da yapılacağını sOylemekte · 
idi. ve bunu ıayanı hayret bOyük matemine iştirak etmek OcnocD taş ise 800 krat• Cehri 10 11 Dsfiy Elcpres. Eski hari- dir, 
bir tekilde baıarmağa ~~vaf 1 te ve büyük ölüyü tazimle lık olan ye Hl.ıdiaten kumpan Suaam 17, ı -~---------------
fak oldu Bu hayret verıcı mut anmaktadır. yası tarafmJao kraliçe Viktor Yapalı ayi mühür Zayi Tasliknamı 
vaffalciyet mtıcadeleierle çe Ujsağ g•zeteai Atattırkiln yaya takdim edilen Koh·i· No· Siyah rok Silifke rualsandığm- f O l 
kilmemiı olan seciyesi ve lf>ı modern tilrkiye cumburiyeti· 1 or yani "İtık dağı" elmasıdir Şark t6 47 d Sih ke rta oku un-
bir ediltım•Z İrddesi ıayeıiode DİD kurtarıc11ı ve yarabcııı ki tngiltera ~tral ail.-sioin hiJ Anadol 45,46 an almaktit olduğı m ılcuı Q29 senesinde aldı . 
mlimtıtıa olmuıtur. f oldugunu kaydadiyor. ve; l suHi mUr.evherleri meyenında- Aydın 52 S8 y~\İm m:rnşı için kullan- ğ·IU tastiknamemi za~ 1 

ô ümO ıllrkiyeain sar~ıl· J Milletini ılk barış muahe dır. gpçen asra kadar, c~nubi Yıkanmıı yapak 80 11aaktaolduğum uıiihriiuıii t-llim yenisini alacağ•m-
mHı demek olmıyacak zıra deıinden kurtaran ve uki çer Afrika elmas madenl.-ri bu GUz yunu yok ıayi ettim ~ t11lİSiui ahtca dan eskısinin hükmü yok 
biltiln g nç nesiJ şefı tarafın 1 çeveltri kırarak ve milli ha· günkll inkİşafma mazhar ol-' Konya malı tiftik 110 120 ğımiJan e~ki rııiihrümürı tnr. 
dan çizilen yolu iman ve ıevk yata kudretli bir hami~ vere maden evvel. Breıilza maden Yozıat l .. k k 
ile takip etmt-ktedir. rek Türkiyeyi moderdize edea lt>ri dUrıyanın en mOhim el· Keçi kıla 50 51 lU mü '11manuşlır. Silifke uray m~hallesin-

Fueıelenıeı ıazete1i ya· kendisidir . 1 mas madenleri sayılıyordu, 1 Silifk_,de yüzbaşı mehou~l den muslaf a oğlu 
zıyor, . Diyor, Brezilyaelmaelarının, kıy l Pirinçler ali kızı H;fflZP. ha}kal t ZP.ki Pilik .. r 

Atatilrk daima macarJI· NanıZtAllİ rj,~ğ. hariç mP.tlerinin çoğttltan bir vasfı Birinci aevi mal 18 ... 4 .... * . '* ••·>•••• 
tanınHmimi bir dostu olmu~ l~ hiiyii~ balı d .. ~ı .. tl .. ri· l da sert ~imaları ve çok aca~b ikinci nevi mal + T 

11 
I O 

v~ ~·.car Tiirk ~üaaıe~tlerı nin Tür kiyflV~ miiz(tiıt~re bir mavımtrak renge mahk Çay 260 280 : arsus tuccar arına ! 
Dı ıbtımamla büyutmbştur. · · l · ·ı lnhil bulunmaıarıdır. ! Kahve ltO • Tttrsusta şimendu·· 'u..r v .... ra't.11.ıı·yü, ·ışlü, rı· ıı ·ızı· ~ 

Ş. d. Tilrk. Macar doıt- lllll enuo eı t'll Ytl ( 8 d k. d k ı~, ~ al\ fj '" ' .,, 

l ~ ım ıb b" -k -1• • • le ıııuazzam ıshıhal h;ı 1ıı1a Ba'rnlım .. Vargas,, elma· a em,çe ır e +~olaylaQlıracak Sigorta işlerinizi emııi"el ve •) 
uaunun u uyu a ımının 1 

• "i · • ·ıçleri ı "' J 
.. • . . . .. . . sını da ingiltere krahyet aıle- .. ti k .. 1 1· f )" . 0 
oıtımil ıle btıtlin Macar mıl- ran Ataturknn eserıutt .. n . . 

1 
Tatı. badem içi 93 95 sura e YHP<iCa ruuessc~e ıa ı aa ıyete gf'çtı O 

leti onun mezarının yanında lıii . ük hır hiırm .. ıle b<th sımı satın aıscak Aca ,. ,. 57 .'i8 •emrinize arnldt>dir. + 
derin bir beyec•n ve vecd için "t>cl +· rt!• di, o ki ı B h b I . Aca çekirdek 35 36 •. 1- Şimendiifer komisyonculuğu, Naklİ)'e O 
dedir ve Türk milletinin çok O, h ı c h ı r ... ,,f(_. ; liitıl- oraa a er erı Urfa Yatı 90 100 O 2 - Mali istişare, itiraz ve l~myiz layıha- +(• 
b(iyilk matemine kardeş kal· .. .. ı: . , . ·d . 1 nn11 oehrlmlz Ticaret ve za lçel ,, 70 1 
bile ittirak etmektedir. 111 '~··•·t~ Avrut .ıı "'' ti - bire borııasındn ao ton Osmaniye • arı • 

Peıti Hırltıp gazetesi u · ~ ... u~ motl .. rn hir liir kı ) ... jmah slsıım 16 kuruş 87,5 santim ı 3 · Yarıgın, Nakliyfl, Hayal, Cihaz ve lalı . + 
zun bir tercemeibalden sonra kuru.ak icin aıiuıl..- ... .-•• , Ok7.erloden alıloıp ver,ı\mlştir.t Baş· , Yu rtdaş • sil sigortaları •• 

• . uca muamt- e yııpı mamış ır. · ., d • f / ·ı 
At.tnıkiln bır dikt~tör oldu· cach•lt' t>lmistır. O ı 1 aa~H a ı A.a b d klevl od 

1 
• Ad rı o ar ugı ve • 

.. • · uana orsasıo 11 a K 1 + O ğunu fakat kelimenin ma~um ""' 11a11kö . IPpr:1 ğı111 b~- pamuğun 36 ilP 42 kuruş ve pur iZi aya Aza • Recep gürışık <• 
nıanasile diktatör olmadıgıoı ,... k•·l li tı.• ı .. f,t .. tınw k et• - 11t k pıunıığuo .. 2 kuruşlu 34 ku CI O kollektif şirketi •) 
ve bunun t•hıi meziyetleri ve . • k • ~ 

1 
• ruş v~ tt>nıiz pıtmıığun 30 kuruş 1 I •> .... 

rnuan.am persliji sayesiude IHi·I· tı ~ .. , mı ."'' .... 0 o OzerlDdl'O mu11mf>le gordOğU burH o unuz ı • Tarsus Belediye altında .; 
mümkün olduğunu keı ydederek ıuık ~ al ~ 111n ıa ~ ı lf 111111 Pl ' bor sıısın ıı vt> rih•o mıt l Orn tı llttn tın --flllfalllftB~~t!lbF-1111 .. 
diyorki. ııu · ~ iciu \ ;i f)ıtöı "t-Y uıu Jı1şı l nııştır 1 L A N . . •. ~ " ......•.. 

Onun rolü macar istikli azuuııdır. Ataıiirk tlbeıti • ı· • 
linin kahramanı olan Rakock 11\ k llSUUll Il ı ii~t ... rhiu ola Bele~ıye umum mec ısı 'l' c z. . . 
Zınınveyahut Koss•tbın rolü ,.3k U\~uabilirZira e~..-ri t 1 .1 1 • ıraat Bankası Mersın Subesınden 
n.e benzetilebilir ~t~t~rkle rıin fa.vcl<t~ız olmadığuıı op anuı s . 
turkiyenia asırlık tarı hının en . . .. ., . k l E ve iki Un toplanan be atı fa çıkarılan gayrı menkuliJn 
büyük simsarınd•n biri kay· hıh~·orclu . f ıl~a~lu a .m . v . . g. 1 ltiktarı ~insi Köyü Hissesi Tarihi Numarası Hududu 

bolmaktadır. Türk uıi , leti 0 • ~· ~wr lP"rar clırı ' en mtl· l~dıy~ meclısı ı~m~ suyu ıev- 7 t>52 Teırla yalmayak Tam T. evvel 328 30 -58 Sarkau şi. dere garben 
nun idueıiode bir milletin l• IC r•fıh .'oluuu aı~nıış- zı .talımatnam.Ps.ı ıle mezarllk ~ 

• ı t b dd tarik eenu ben hacı Sü. b"yati kuvvetlere maJik oldu 11 r, ta ıma nemasının azı ma e• 

iu tnıı tirde kaybedilen bir lerioi tadil etmek suretiyle l~yman 
harpten ıtoo ra ortada kalma- Belediue encümeni kabul ve kat'i hesap cetvelini 27 570 " " " " 59 .30 Şa. dere şi. dere kAhyu 
dağını ğöstermiıtir. 1 tasdik ve blldce fasılları ara· oğlu ibrahinı garben la-

Magyar Namıetde bat· 60 kişiyi para ceza• sında 1oo4 liralık tahsisat rik cenubeu tarik . 
!bak.lesini At•türkDn meziyet ., l d dı mOnakateıini kabul etmiıtir, l 3785 ,, . ,, , , ,, ft0.3o Şarkan hacı osman Şİma 
lerine tabsiı etmittir. Gazete aı e ceza an ır ............. ~ · 1.-n şeyh mehmf!t ~gar-
Atatlirkün bOytık bir milcade RAlediye Encllmeni ced· Anamur orman fan meıurlug"'u bflll h~ndek cenuben ta 
le ve avrupa tarihinde Sainit dAyi iatiğal ettikleainden dola J 

y rik ile ma ıdut 
Rtienne ve büyük Pinden yi otuz, durak mahallerinden Anamur Orman mnhen· 

b~ri euı ı:; 11li görlllme~iı olan başım yerde Araba durdur diıliğine Faktllte mezunların· MP.rsin Ziraat bAnkasına :?s 14 numaralı kanun muci biru:e laksitlerıdiril 
bır bışnıeı ıef olduıunu kay dukf .. rından beş, sokağa kirli dın a. Nih•t tayin edilmiştir d d 1 b 1 
d, rt:k diyor ki; cııcaıdı k lsrmdan iki (ııumero miş ipotP-kli borcunun vad.-sinde öıfemfldilderin t'U o ayı orç arı muacc~ -

Yııptığı iokilibın büylik Plaksız, Feners;z, Fireoıiz Ri J [ U 'ı M ( ft S ·ı N liyt>\ kesbeden yahn ayak köyüudtm molla Al~mf'l. kızı Ayşe e~latları Ö-
ebemmiveti türk şuurunu u· Sıklete binmek huyundan altı) n mer Ve şerife Ve ayşe Ve Ömer Varısierı k&rlSI elıfe Ve 
Y•ııdırmıı ve ona kt-ndi kıy· yolun sağını takip etmeyen Nüshası 5 Kuruştur o 8 1 u m u s t a I a . b a s a n v. e. kızı A~şenin h~dut ve 
lbdini tanıtmak imk~nını vew Arabacılardan on, Türkeed~n miktarı yaııh gayri mtankullerı 17- 11 938 larıhtnd~? . başlayarak. yıruu bir 
llliı olmasınd ndır, Macariıtan 1aş1ta dil ilA ahş verit ettiklt' Abone \ Türkiye Hariç ~iin müddetle açık. arLlrmaya_ konulmuş 7 1~- ~38 larıhınde saat .' ~ de birin 

lcendiıinin sadık bir , dostu O· rinden bir, Ehliyetnameıini ta Şerait için için ci ihal~si VP. on giirr sonradakı 17- 12 938 tarılunde saat onda katı ıhal~si ya-
!•n ve barıı muabedelerini ş1m11dıgindan iki, ŞöfDr be Senelik 1200 Kr, 2000 K' p • lacaktır. Artırmaya iştirak ed11cek. olanlar artırma bfldelinin yüzde 7,5 nis 
ıllc olarak ve mllohaımtn ke., yan namesi vermediğinden bir Allıaybk 600 ıooo ıwtirıde tP.minat akça~ı verec~kl~rdir. ibal., bedelınin bt>Şle biri p~şin ah o . 
di lcuvvttile yırtmıf bulunan Zahlta memurunun SeyrO ve Oç aylık 300 500 ıııak fimretil~ f(~riyP- kalan miktar azami bt>Ş sene v~ hf>Ş taksitle ödt>nmt'k 
hu Büyilk ölllyll ıavıi ile dil- Sefere mOteallik emrini dinle 
tlibmektedir. rn ediğinden ikı kişinin pııra Bir avlık ıoo Yoktur. iizr.- ik.razall lttlı....til .. bil~~ktir. Mfı~rakim Vf!tgi d .. tltlliy.-, f P.rag h~rcı VP 

. Magyareaz, Atatürküa tür Cf4zasilc tecziyesini karar eıtı 11 Rumi illnatm ıabn ıo s ~ ir bilumum m .. srıfl a r alıcıya aıttir daha f ı zlA mahimal almak isliyenlerın 
l&ıyeyi enerjik ıalahatlle baki na alınmıttir. ._K.0.'.0'.tar-·-----~ ziraat ban~asına müracaatları ilAn olunur. 
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·y En 1 M. ersin ~ Nis·oiye Opr.ıtoru ve Doğum Müt ı h a ssısı fril 
ı r.I r;;;ı 

ı _:. D O K. T O R. ll!!J 

Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetellıiJir. 

içten ve Dıştan günün en mühim ve en tHze haberlerini 
YENİ MER.SIN DE BULURSUNUZ 

~ A.-Yakup Aslan ~ 
J . Türkiye ve Rosv• Tıp fa~ ültd .,indo o diploroalı Almanyad• tah•ilini ikmal etmiş {i 
'r.ill H:ı st .. ı . rııı ı her gün 8 ı ~ lfı - ı 8 e k. d .. r k bul mu,. yene~ 

Gündelik Siyasi Gazete 

Yen·ı Mers·ın • ı ı Yıl/ıh fo~ılos!z. intişarın 
• • da muvaf f akıyetını halktan 

g6rdüğü rağbete borçludur. 

y E N i M ER s i N : Sizin G~zetenizfü Dertlerinize dile!ılerinize nHI 
M [ R S ı H sütunlan açıktır. 

YENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

Ni ME iN MATBAASI __. __________ .... __________ __ 

Ta a ait bütün işleri ucuz 1 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Yeni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

l 7 

l.!:: ve ted~vi eder. ll!!J 
r;;:]I ADRES: Mf"rsin Bozkurt caddf"si 'P.'I' 
~ Yoğurt pazarı No, 1 a:ı 

~~~@JJ@!J@f ~gj@JJ ' .t. ·mlmf f?JJ@!J~f?Jjfmfm J] 
• - ----_»:-«~uıt~W~~~'N o. ~~~~~~~~?U~~i( ---- , ~A"X.Xi.N'.~~M~~);J '°"~~)9;~~~~~~Xl\Xll 

1ı e . o·kimevi 
--..=~ 

~ R hiye rrutucu 
M ""''" R ,zk11 ı C d iesı Nııımı ı·u 1 ' O 

il ,ı etot ü2erine he1 nevi k, dı n iç ve dış elbiseleri, 

1 

t lı 

'mı ıop, 111 
tayy6r ve mantoları beğendirilmek suretile dikilir. 

~iillfm~iillr'. ~~ -~ ·~.~lft~~J-,,;~. ~~~ ·~-rmrmmurmmı 

•• - CS-:..."::::-- ~CZ:::---

8 i go rt a : 
So yetesi ; 

Sümerbank Emlak ve Eytam bankalarının 

kurumudur 
'J' ,\~1 'r Ü IlK 

Ve en güvenilen sigorta şirketidir 

• • o • • • • • 
lJ yal, ya11gırı, ııa ~ l ı .' ;ıl , j..in..ı , ol o ı ııo hı l sigotlalanrıızı t' U IJIÜSaİl • • • şanL-ır VP. Lt'dl_H~ "ol ci )lı~l . rı le yapar. 

Mersinde Mümessili 
VASFl ORGUN • • 

> .. _ .. 

KİTAP GAZETE VE JY.rECıv.I:UA 1, 

·rabı yapıir 

Resmi oa:re ve Müesseselere ticarethanelere ait ~er çeşit Def terler Evrakı 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve ~eğen~irmek ş ı. rtile yapıhr. 
Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldeng6nde. ilir. 

~ SIHHATİ~İZİ KORUYUNUZ! 
Jf. - !'-J ASIL MI 
ı;. 

Jrf 

• ·:· K~YADELEN 

• 
Jf. .. 
• 
• 

.·· 
·" . .. ... . . ',. 

•'"• ,,', . 

... 
' • • <. ..... -....... • .... 

il SULARINI 
~ 
~ 

1 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletınio 672 numarala raporu A 

TAHLiL RAPORU 1 
Göriiuüş: Bt'rral-. Kalt~,ı~t't; •' 100 sm. stıya sat foltıu ra ~ ı o 1 

ııd"'dan., (1 .2 ~m3. 1 
Ht>uk : Rt>tık~iz ~h cnıu ~.-r tlik d .. r .. c .. si "Fra11Rız., ı 5 

1 

Koku • Kokusuz Cz,j m<Hfclc~l .. r içirı ~ . ., folun..ttı rutiv .. lli- tM 
' diılhnnıuıa lıı r .. ılt• o -le) raıgr. • ı 

~ii ı fal "~Ü 4,, liLrt'dt' o oo.~3 gr 1 t 
Klor "(] ,. ,, 0.007 4 
Nitr· l hNo ;{,, ,, o 0040 A 

Tadı ; Latif 
Tt>a miil; Mtalfldil 

i\İlral "No 'l" \O~ 31 
A 111011' a~ '"N ll3,. \\•~ il 1 

FP11nin *"" son u~ull~riı~P rİa\'Pl ... t .. r•·k k:n 11aılıik ı ,..-r111dt'n . İlıb~ - l ı 
rPrı i. tas,·o rıa ~ acfar ici l~lii, it ~·aı vaonlı honıİ,.., la ~ci 111 .. rmPr ctöş .. lı C 
lwllurha~uzlarcı ıJö~iıl~ıwlh•;tir. O ... t .• u eh hliturı F 

0

Z• i vr ldıaı~t>'İ lif 
t"V"rif1111 muh~faza .. "tı .. r .. k Yt> hichir ~ur .. tlt~ .. ı d .. ~, .... .ı .. ,, hu~u~i lı.iuı, "ı 

a y:ogniııı•z· v~ ,\ılaııa Sıhhat Haİ.aıılığıııııı tayiıı Pıtıj!• Sılılıiyıı ntPnı~ı- ·-.J ~ 
rn huz11rlar11ula danwcanalar vP v~go•tlar K.A Y ADELt-.~ SU)' U ıl~ .... !' / ~ 

m \' l~iilıdıklHU !ı'onra dolıturuluıaklii Yt> a~ ızları Sıhha uwmıır·u tarafın-
' ~fan rııiihürleıwrek Şt>IJ~iruiz .. ~ .. (ıuekt~dir. Jt 
~ . 
>:· ıt • • 11---IHHHl&IUllllrll••AaWaWllllllNIP•C • * • • ~ 

Yeni Mersinbasuuevinde basılmsıur 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 
.. 

Hazırhkh Davranını 


