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=Genel~Kurmay Başkanı Fevzi MQdUrU uma 
Çakmağa ,~Kara , Hava Deniz FUAD AKBAŞ 18 
kuvvetlerimize taziyede bulundu · idare yeri 2 ci TEŞRiN 
lar. Orduya gQvenlerini tekrar taaı M_•rsı_. ~-111•_•1 · ıı.,.,. 1 9 3 a 

G-ÜNDBL tx: SİY ASt E:AB 8R. FİKİR GAZETESİ 
ladılar. Sayısı 5 kuruş Yılı; , Sayı 

Telefon No. 82 11 3145 

Mi 11 i Şef ' kardeş Hatay millet meclisinde 
Halk Babası ismet İnönü Büyük Kurtarıcı 

Artatürkün 
-------

göz yaşları ile karşılandı 
~~~~~~--~~~-=-

ölümü kanii 
Dev I et Reisi I1Jl{selans Tayfur Söknıen 

acı bir hitabede bııluıd ular 
~ 1 Devlet Reiesi nutuklarında diyorlar ki: 

1 
Boya~ ~alas~~rın son eseri olan Hatay da onun eserini daima takip edecek 

hayat ve ıstıkballnı bu prensiolerin tahakkukunda bulacaktır. 
Ôlen fani AtatürktOr. On~n dOnyayı nura garkeden fikirleri, şaşaasile gözleri 

Reisicumhur Kö}lülerimiıle görüşürlıen kamaştıran eserleri, bOyQk ruhu daima yaşıyacaktır. O, IAyemuttur, ebec.:'idir. 

Memleket ufuklarına çökı n yanındakilere : Onun büyük ruhu daima bize bir meşale olacaktır. O bizim OlkümQz, iman 

matem havası her gün biraz da- - Hasanı cepheden tanırım kaynağımız, hızımızdır. Bu ülkü ruhlarımızı bir güneş gibi sarmış bu hız da-
ha genioliyor . Atatürk her in- dedi · _ . marfarımıza kan gibi dolmuştur. 

Tthı hayata gözlerini kapa-ı Baş\lekıl ılerlerken Hasan Bize bu istikbali bahşeden ve bu mesut gQnleri yaşatan halaskAr AtatürkOn 
:~
0

• ~ .. llkaı tarihın en büyıik ha- oradaki köylülere söylüyordu : büyük ruhu ve aziz hatırası önünde hQrmetle egilecek sonsuz minnet ve ta-

diselerini yapan yaratıcı Atatürk - Hey Yavuz kumandan, zimlerimi anavatana saadet ve refah ternennilerimfe arzederim. 
insllu ruhlarına telkin e\\iğ • cephede günlerce uykusuz kalır Lozan kahramanı sayın ismet lnönOnün cumhurriyasetine intihabım bu kOr 

imanla mabutlaetı · 17 milyonun dı da banamtsın demezdi . Bak sQdan de kemali memnuniyetle sel~mlar ve tebriklerimi arzederim. 
gönlünde ruhunda mılleıle bertı devlet işleri saçlarını ne kadar Ankara 17 [Radyo] 

ber yaşa yor . Türk milletinin J a~artn:ıış. . _ _ Hıshıy Mı ld m~clisl 
hedefi a en yüksek medeniyet lkı dakıka sonra buyuk.orta evvelklgOa devlPt reisi 
s v· esi• ni avdınla\~n meşale ve yarıcı denilen ÜQ çifQi ıümre Ekselııns Tayfur Sökmen 
~ ldJ. 1 t İuöııüuün eliııde 1 sinin üc yüz mümestıili lnönünü bııavekil ve vekiller beye e•m ı sme . 1. H . . d - - d v a· kiitle haliude o· dın ıyor • 4'psırıın ° yuıun e llnlo hıızurlle ııtılmış, mec 
ı>arla)Or · dır ı başvt:ıkılın huzurunda bulunmak llsde t~vkalade munıbbası 
nun arkaıno ayız · _ . . 

ı l .. - · üzüodeıı ıı ·ç tan mutevellıt hır memnunluk mız Bay Cevad At ıkahn 
smet umıu l 1 .. - k B k 1 B F lh' 

1 \ \il tebessümü okunuı ordu • Koylulerle onu· ve 11ş ooso os sy tı l 
eksik o mayan a ' · · - B lld b b l 

k 
h kli sesi büyük eurkHıı sesınde bır baba eefkatı en e azır u :.:omuş 

ruh o ısayan a en .' caulırnıyordu • Dedi ki : hsrdır. 
tevazuu, çelik iradesi mıllet ve ı _ Devle\ fabı·ıkalar kuru· Celsenin küşadıoı mQ 
.de•leı iıılerioe derin .vukufu, ta- JOr . Artık pamuk ekimine iti- teaklp devlet relsı Ekse 

· ımak bılmez çahe- 1 Jaos Tayfur Sökmen kOr kip fıkrı, yoru . . matla devam edebilirsiniz . Fab-
\u-keıımez ener ıısı ve nı- sQye gelerek aşıığıdttkl 

nıaeı rika lara lbım olan pamuğu siz t k k 
h ', Ataıu·ı·kün en yakıu iş ve nu u hırını o umuşhırdır. 

aye ye:ıiştirece.ksı niz. Fakat bu gün· s k d ı 
f ·k- k daaı olması itibariyle ayın ar a aş ar: 
ı ır ar a v . kü mikdar hem az hem pahalı. Mlltttrekeoln bCt ve 

Türk milleti üıer nde sevgı \le Bız ısliyoruz ki fazla pamuk is- karanlık gUnlerlnde anava 
aa1gıya dayanan sarsılmaz bır tihsal etmek suretiyle maliyetini tana TOrk mllletlni maruz 

. ·a muhterem k 
otorite tesıs etm ı v azaltalım . feıe bu gün sizlerle t al ı1ığı istiladan felAk»t-
bır halk adamı, en~ı jik b ir halk bunu nasıl yapacağımızı tecrü ten kurlarao , TOrk hıtlk 
babasıdır . Edirned1JU Karsa ı. a belerirıize dayanan düşünceleri· ıa.Uol tPmlo ile CDmhurl· 
dar her şehir her kasaba, her nızi ögrenmeve ~eldim . vet bOkOmetlol kuran, 
köyde onun adını duymayan 1 Büyük lnönü bu üç )'Üı TUrk mllleUal muasır rne· 

bu~yu·k ·1 ~ıerini bilmeyen tPk ~a- ~i fçi ile a~· rı ayrı konuşuyor, is· d"nl milletler seviyesine 
'i vOkselteıek dOoyada sa 

tandıış gôsıerılemiyeceğ i gibi o- 1 lihsal mas~afları : ıo_prak :ıevilerı vılan ve bOrmet edilen 

nun da memleket içinde g id ip çıh alellerı, gP~ıııdırmeve m.ec. bir devlPt vOcude ctAtlren 
~ - h iki ko- bur oldukları aıle, kazaııç mık- BOvOk H ılaslt4r At11tnr go ı medığı saatlerce a a . _ _ . 

' . . . " darı ısııhsa lın artması ıçırı ne kDn 10 t.-şrlolsıtnl 1938 
nueup dertlerini, dıleklerın~ bı~- yııp;lmıık lhım gPldi~ini, mü~- Perşt>mb" g:lnD dUnvaya 
ıat d i ııleıned ığı hiç b i ~ ş~hır hıQ tahsı lııı ş ıı h,f ctiışüııcf'siui soru- ! Yf>dtt t-dt>rek terki h>tvııt 
bir kasabamıı yok gımdır · 1 pAmllk muıahaHsıslarının bııvurmıış olduklısrını Rıtd 

.. _ h yor h ,· - yo v~ ı-ojttnslıtr hlze cıe lsme\ luoııu; halk ru unu müıalensı nı alı ) or ve ı ı po;rnı de k 
pt> ncı ve bttzlo olnrak 

.. 

bütün iııceligiyle anlamış, httlkla ' sirah cihli bır def,ere not tıdı- bsber VPrdiler. Bu acı 
kouuşmaeıuı olduğu kadar kc.-,yordu • ölOmle TUrk vı:tlıtnı yıspıcısını Yukarıda BDyDk Şef AtatOrkDn Hatay itini yakından 
lluşturmııı:ıını de bılen \ ' & halkı_n , Saat ~5 ?lmuş~u ;ıra ~e~- TOrk milleti ulu "şPfıol, iosttolık 1 takip için ,ehrlmtzl tereflandlrdlklerlnde lı1tısyonda. 
fikirl ('mıden isıifadefi dbvleı ış 

1 
hanlı lıi r ıhtıyar koylu ye geşmış bUyOk evladını kbybeımlştlr. AtaGıda : Atamız mersinde askeri kıtaetl taftif eder· 

lerinde ınuvaffakiyel utısuru sa-, ti lhti)·ar; uzun ve yorucu ark Tnrk Milletinin ve med~nhet 
1 

k 
Yan crejımin ruhu içinde çal · seyahatinden dönmekte olan aleminin maruz kaldı~ı bOyOk zl- •r en. 

. . . _ ba vekilin saatlerden beri bu ya karşısında duydutıımuz elem eRerhıe devam etmek, kurduğu 1 maz bir parçası, bOyOk Halaskarın 
kanmış• hır mılli eehır • Eo bu ı ş katlanma- ve tt!essOr hudutsuzdur Bu tees- preoslplerden ayrılmamak şartile son eseri olan H11tay da onun 
)ÜQürıden en küçüQüne kadar fasıla;.ız çat,•o~:s~~fıyetle : eOrU, tıDCıtk ve ancak o~un bQyOk ıttdll edeceğiz AnıtVatsoıo bulun eserlerlol ve prensiplerini dıslm11 
b(hün işleri hAdiseleri mahallin · yau ır sese ld n dedi. tsklbed~cek, hııyat ve lsllkbısllol 

hk·k· b- - Paşam çok yoru u ' 8 L R • c h 1 1 6 1 k b L kk k d b de biuat \elkık ve la ı .ı ır Ve sözünü tamamlamadan ismet a~uug" eıs um ur smet nönu, ene orumay aşıam· bu preesiplerlo tubı:t u UD 8 U 
Preuı;ip olarak kabul etmıı ve 11 . .1 b" · V lıscaktır. 

h . . - 1 nönüuün alnındaki çızgı er ırı mızı, kara, Hava. Den'ız kuvvetler'ımı'z'ı taz'ıyııde Lufundular Mubteren arkadaşlar: alka da telkın etmıııtır • ı birine yaklaştı ve sertleşti : (, U 

Vilayet adliye daiı e 

lerine gönderdiği 
telgraf 

Celili Bayar tarafındau ı( u 
r ulan kabinede Ad li yo Vek ill i~i 
ne gelirile ıı B. H il mi Ura n 
vek:'\let i eleı i n i üzerine almış 
ve bü!ün vi lAyet adliye dairesi 
ne telgraflar göndererek me 
sai arkad a şlarına muvaffakiyet 
ler dilem iştir. Sayıu Vekil bu 
ara:te fstanbul müddeiumumi li 
ği ne yolladığ ı telgrafta , Ata· 
türkün bütün ink i lA plarında ad li 
yenin mühim rolü nü tebarüz et 
t i rmiş ve bu çe lin , olda Atamı · 

- ' 
zın c ı zd iğ'i isl ikamette durma 
dan lls rl emelerin i söylemie tP 
kend ilerine mu\laffAkiyeUer dile 
miştir. 

A iman hükümeti 

Emden kruvazörünü 
lstanbula gönderiyor 
Berlin 17 "Radyo11 - Alman 

ya hükumetince Atatürkün cenaze 
merasimine istiraki için emden kro 
vazöı ünün i ten bula hareket etme 
si için emir veri ld ı ği haber a l ınmiş 
tır. 

Krovezör bahriye silah endaz 
tarından bir kısmı da ankaraya 
gidecektir. 

lr anda Teessür 
Bütün gazeteler kar 
deş iranın matemi

mize iştirokini 
canlandırıyorlar 

Tahran, 17 (Rııdyo) - Taa 
ııjansınm h usus! mtıböblrl bildiri . 
yor: 

AtatOrk'On OIOmD dolayıslyle 
gıızeteler slyııb Çt>rçlveler içinde 
AtttlUrk'on bU}Ok reslmlerlle inli 
şar etmiştir. BOton Oıızeteler bi. 
rlncl sııhlft>IPrlnl b ıı acı ve t>lf' mli 
hadiseye tııhsls eylemişler, bU)'Uk 
şefin kısbramanlık lar dolu bayııtın 
dıtn, } ap 1 1ğı şanlı muhtırebesin 
den, ııı-kerf, siyasi ve ldıırl mezı 

yt-tlerlnden hevf>canla bahsetmt-ğe 
ve lran milletlnla derin kederle 
rioe elt mli blsslyntlarıoa teren 
mıso olmaktad ırJısr, 

Gnzeteler lranlılarm bu otom 
hadisesinden tOrkler kt1dar acı 
duyduklarını, keodllerinl tUrklere 
yabancı ıtddetmediklerlal , bu sev 
~'lolo sade lUrklerle dostı:tne:mcına 
sebattan deQ'll, kardeşlik hisler in 
den doğduğunu yazmaktadırlar 
Gazeteler ayni zamanda Atütürk 
ün Şöhret şlar askeri zaferlerini 
ve tercemel bttllnlde neşredlysrl1Jr 

Bütün lranda umumf keder 
ve umumi heyecan vardır. 

Deniz bank 9:l6 senesi birinci \eşrininde B b k me Ölen funl Attttllrktor. Onun 
• - en uraya pamu - l · ı 

Şark 'riJılvetleriııe yaptıklarl \el I - . k ld . ken• s a n 1 ~ o f d Ü y a dUoyaya, oQre ğarkeden fıkirler Vı 
I Se eSJUI OnUŞmaya ge IID , t an aöliinde s 1 k kik . ı · döuüşünde Çukur . . . . . . şıışıuıslle gözleri kamıış ıran eser e ıa e-se~ a ıau _ . . . _ dımı bu ıııle vazıfelendırdım • J J d .1 ı~rl bOyOk rubu dııimtt yaşıyacak l 

ova pamuk ıı_ıus\a.hsıl~erını ~la Dinlenmek ancak 9azife yapıl- GÜ ven ı erini b i ( i r ı er tır. O, tayemuttnr, ebedidır. eye Fener koyc/u 
latyad:ın verdıklerı bır emırle d~ktan sonra olu~ h~rkesin _de kk Ve biz be.r zaman oaun yCksek Van gölünde seyrüseferin 
A.dane1da topl Jntıya çağırmışlar boyle yapmasını ısterım, dadı . Genel kurmay başkanı Cumhurreisimize teşe Qr h d h 1 k cb~dlyyen tamttmile emniyet altına alınmn 

· ıı· Ş f k d - . "h . t• t . 1 • • bOtQn ru un uo ız a ara h dı. Bir sabah saa\ sekiz buçukta Mı 1 e _ e.n ısıne acıyau 1 _ıı· et 1 ve azıya ermm dlllma ileriye daha dik. d11ba zln s~ ususunda bir müddeUenLe 
beraberlflrindeki pamuk muta· ya~a verdıgı cevapla asırlık ıe· askeri teşkilata tamim edildiğini bildirdiler de. daha kuvvetil adımlarla yllrO rı . d?vam eden tetkikat ikm al 
ha 1 • ı· ıu· .. u· terıu yıllara sığdırılmasının sır· yece..,.lz Oauo bılyUk. ruhu dalma edım ıe, Denııbank idareıi tara 

ssıs arı ve zıraaı ens ı " Ankara l7 ( Rad"O ) - ıran ve tazimle meabudur. & fıodan icap eden bQ n 
"r f _ 1 . 1 Ad b 1 d . e rını da anlatmıe oluyordu . 1 v bize bir mpaale olacaktır. o, bl· tun tertibat 
., o uor erıy e ana e e ıy R . . h lamel lnönü Genel Türk milletinin hakiki özü v alıumıetır. 
•alo ld"I Üı- - ~ Esas mevıua devam ede· eısıcum ur u aal Fe .. zi olan kahraman erler, asaleı •e zlm nıkOmüz lymııo kayo11ğımız Bu Cümleden olarak Re11ad ·ı 
ki nufn~ gel ıder ·, ~, yuzet_,a- rek arada tek bir kahve ioti, sa Kurmay baekanı ıuara.,, .. · . - · · 

0 
hızımızdır. Bu OlkU ruhıauıınııı v 

n çı çı sıı oıı a op anmış ı . Çakma~a l>ır mektup göndererek 
1 

heybeun \ıms ıı lıdır. ular!_~!;! · . b h d ye, Gavas, Erci1aa ve Dar iske 
llepsinin de ayrı ayrı ellerini at 20 ye kador fasılasız sureue At ı · k6n öh1m6uden dolayı rur ve güvenh bakıyorum. bir ,zOoeş gıbl Sttrmış, dul ız a leleri ile Çarpalak adaaı i ke 
•ıkarken orta boylu esmer 1üılü 13 saat köylülerle koouetu ve ta~::ıerini bildirmie ve bu mek Yakı o arkadaelıQımııın ha· marlarımıza kanb glb~kO o ~uşt~r. lelerine birer deniı feneri k o 
Baçı kırlaemıt. bir köylüoun göz 1 aldıgı notlarla iki büyük defler ıubunda eıcümle ; tıraları , zihnimde caulıdır. Bu b h :u lym~:d u U 1 d' u ,•;z nulmuetur. 
lerine dıkkatle baku: !doldu rdu · . . . K'" lü Aıat6rkiln zaferlere sevk sözlerimin vetaziyelerimin, kara a :ban etv ~· k n;s ten ~e~ e Fenerlerhı f&pılan tecrü 

- Oo Hasan sendemi bura 

1 
Konu1111a bıtmıe\ı 'At~y/ . eıtili size ve eanlı_ ordusuna ta 1 hav~ ~e .de~iz erler.ine ~ildiril ay~I r~~ 

1
8:do ~ re• a~n l uv 1 l·elerinde ıeyrOıefer, tamamileı 

da . K '" ı- ı· . - R ı~a ı a ıi1elerimi arıederım. meeıoı dılerım. dem ışlerdır. ve e n it ec.- ve e eo yen emniyet alhına alacağı anlatıl sıu, dedı . oy u t: ını oper-
1 

_ Sonu ikincide _ 
1 ilen 0 .raa6o6 okıadı ve ıoura Duıtularımıı, aamimt ıOk loftu lklMkle m ıı ır. 
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18 ikinci Teşrin 1938 Cuma 

Hariciye Vekilimiz··--··--

Şükrü Saracoğlu 
Fransa Matbvcd mümessilini kobul etti 

Harici siyasetimiz ve f ransa münase~etimiz 
ha~km~a beyanatta bulundular 

Aulrnra, 17 (Radyo) - Ha- şacakdır. 
rıcıye \' ekili Şükrü Snrr:coJtlu Bizim harici siyaseti-
Aokarnda bulunan Frausız ma 1 • 

buat mümessı lini kabul etmış ve mizde dahilde sulh ve ha-
Ftansız matbuatınn isal edilmek riçde sulh ifadesi ancak 
üıeı e aşağıdaki beyanatla Luluu bu suretle ifade oluna 
muetur: bilir, 

Veni kabinenin bütün ittifak Harici siyasetimizde de· 
la rPy nlmadıe"ı bir zamanda ıi 
ze beyanatta bulunmııktaıı muh ğlşecek hiç bir şey yoktur. 

teri1.dim. Bu zail olduauudıuı si Anlaşmalarımıza, dost 
zı şshsen knbul etmekle müfte- luklarımıza, lttifaklarımıza 
hır ım bailıyız. bunlara bQyQk bir 

Türkireniu harici siyaseti azimle yQrOtecefiz 
dernşmediğınden bu hueusta lıe 
yannıtn bulunmak lüzumsuz ise ı Bütün dostlarım za, mQt 
de teyiden beyan Atın ek arzusun tefiklerimize bu sade bir 

dayım . 1 itimat ve muhabbet sada 
Etvelce mütenddil de~alar sıdır. 

vekftleten hnriciye vekBletınde l 
0

_ _ k' b ö 
1 buluııılum. S ııe bnşvekılimiı Ce- _ oruyonunuz ı u s z er 

ırıı Boyana mcıclisde irad buyur başka ililfelere lüzum ~ırakmıyrı 
dut?u nutuktan harıci siya~etimi ca'k kadar açıktır, aynı zamanCla 
ze temas edonlMini tekrnrlıys· h&rke~ tarafından anlnşılaca~ıda 

cağım . 1 şüphesizdir. 
.. ~!lletimiz. ~emaliz~ re· j Ben Fra.nsa ile Türkiye ınU 
ıımının kendısıne tevdı et- nasebeııerinın tam çe hem ahenk 
tiği milli hududları dahi· olması iQin elimdeıı geleni yapa 

linde mes'ut olmaya çalı- cağım 

Kardeş Hatay meclisinde 
Birinciden artan 

yaşıyaCHktır. 

Muhterer.> arkadaşlar, 

büyük millet meclisinin 1936 
Hanesi açılış nutkunda : 

• Gece gündüz TUrk mille 

tini işğal eden Hatay işinin 

YENi MERSiN SAYFA - 2 

A~atürke yaplla· 
cak Cenaze 

eJ 

Kamal Atatürk'ün 
Hayatı 

töreni Programı Tarablus Garpta, B~lk~; ve Cihan harbinde 
ı 19 Sonteerin 1938 Cumartesi da akıntısız bir mahalle demirle Öğleden evel saaat altı bu da,:tunu göşteriyordu. 
günü. miş bulunan Yavuza yaoaemak Qukta bir rapor Aldım . Düşma Düeman gemileri İstanbul 

Tabut, BAbah saat 8 SO d ı 12 üzere ağır ağır yol alacaktır. nın Arıburnuna çıktıQ'ını haber limanına girmeğo başlamışlardı 
general tarafından kaldırılacak Tabut yavuza nakledilerek veriyor ve buna karşı benden Memlekette siyasetle ueraşıın iç 
ve Dolmabııhçe earayının dış ka Yavuzun arka taraf topları öuü bir tııburun sevki isteniyordu. timai tabakalarda herkes iukisa 
pısı öuüode bulundurulan top ne konulacak ve bir müfreze ib Fılh~kika düşmanın bir ra uğramış, ümiteir.lige düşmüş 
arabasına vazedilecektir. liram vaziyetinde be liyecektir. avcı hattı, 261 m:ıkinah tepeye tü . Memleket için kurtuluş ümi 

1 - Tören alayının ilerisin Cenazenin Dolmabahçedeo yaklaemış ve serbest serbest di kalmadı$l'ıoı eaoan \'e ıdare 
de yolu törene açık bulundur- hareketi anında Galata kulesio· ileriye doğru yürüyordu. Şimdı başında bulunan kimseler yal 
mak üzere genie eafta olarak, deki •vardabandıra. tarafından vaziyeti düşünün. Coıık bayırı nıı şahsi menfaatlerini ve ha 
allı polis kıtası ilerliyecek\ir, ve ilecek iearet üzerine Yavuz na doRru ilerlemekto olan piya ~;,~~11:.1111 korumak kuygusuuda 

2 - Tören alayının baeında her beş dakikada bir top ata· de alayı ile cebel bataryasının Fırka ve politika kavgaları 
allı olarak tören komutanı, caktır. ı yetişebilen efradıoıo ( marş, artmıştı. Düşmanın açık , 0 giz 

8 - Mızraklı bir euvari alayı Cenazenin gemiye irkAbını marş ) la benim bulunduğum li memurları, propaıtanda ç s. 
4 - Bir piyade taburu, .ban mü.teakip Yavu7. top. ~ndahtı su buluııdıığ~m Y_ere gel~.el.eri içi~ ı ile herke~i ümitsizliğe düeürüp 

dosu önde olarak,, retıyle sell\m reemmı ıfa ederek ynuımdakı emır zabıtıoı gf'ıı bir tarafa çekilmPğe voya bir 
5 - Bir topçu tıtburu, hareket eyliyecektir. ye saldırdım. Bu efrat süııgü birlerile uQ-raşmajta .fPşvik edi 
6 - Bir deniz taburu, •ban Limanda hulunan ecneb\ lakıp yere yatınca düşman yorltJrdı Mustafa Kemııl lstan 

dosu önde olarak. harp gemileri bu RelAın resmine efradı da yare yattı Kazandı bulda kaldıA'ı müddt<tQe vazi)·eti 
7 - Çelenkler, ayni suretle iştirak eyledıkten ğımız an bu andır: Alay ku iyıce tetkık elti Bu teıkikleri ne 
8 - Cenazenin mevzu bu· sonra Yavuzu Ada açıklarına ka mandanına bütün llldyı ile be ticesinde L.taııbulda bir ıey ya 

lunduQu top arabası, dar takip edeceklerdir. nim teveccüh ettiğim istikamet pılamıyac1:1ğ111a kauaat getirdi 
9 - Arabanın saA' ve sol ta Gerek karada yürüyüş ha· lerde taarruza geQmesini emret Bu felAketler karşısında 1:.ıüyük 

Türk kütleeiııi, asil millet ekse 
raflarında altıeardao on iki ge liode iken ve gerek denizde se tim •• 

ı Ç riyetinin ne kadar teessür \'e 
neral, yir esnasında hava filolarımız şle ıınakkalede vücut bu· elem duymakta oldu~unu bili 

10 - Atalürküa Harp ve Is- da cenaze törenine refakat ede lan büyük tarih bu suretle ya J yordu. Türk milletialu iQinde 
tiklal madalyalarını taşıyan ge· ceklerdir. zılmaP,a baeland .. , \•e onunla birlıkle çarpııarnk bü 
ııeral, Seyir esnasında lzmite kadar Oilıılerce devam eden bu tün mukarror ve muhtemel ıehli 

11 - BaevekiJ, on beeer dakıka fasıla ile top çarpıemalar ve Mustafa Kama kelerin örıüue geı,,ımeQ-e knrar 
12 - Büyiik Millet Meclisi · atılarak rasımei se\A.m ifasına de lin kaıandı~t zaferler arasın veıdi. 

ni temsilen Aukaradao gelen vam olunacaktır. da neler, ne harikalar ve hatta 1 Mustafa Kemal şerefle dolu 
heyet, Yavuz zırhlı kruvazörüne ne nefiseler vardır. ~teselA bir hayat idi. Mustafa Kemsi, al 

13 - İstanbul vali ve bele deniz komutanı ve amirallerin onun ilk müsademeler arasında nı daima açık bir eahsıyet idi. 
dive reifoli ile mevki ve deniz ko· f askere verdiği ıu emir ue ya Mustara Kemal, Q'ÖZ kamaetırau 

J iQtirAkivle, zmite kadar doman b' d h d" 
" J _ b' h 'd" • ı ır e a ı ı. mut.anları, mamıza meneup -lenlzaltı ve maıı ır eyecan esen ır. 1 O 1 . t 1 l'r "" .. . . sman ı ımpara or u&unu en 

14 - lstanbulda bulunan ec· destroyerler refakat edecektir. Sıı~ ben taarruz eml'etmı miskin, en sefıl ve kölevari bir 
nebi konsoloslar, 1 At ı· k'ün aileleri efradı ile yorum, oıüm emrediyorum. Biz zihniyetle galip devletlerin irs 

ır: 1 b ı · · · a ur -ı - k d "' k a - stan u vılilyetıoın teş üenazeye refakat edecek olan ze o ur.ceye a ar .. eçeca ıaman desino bağlı buluııdurmak isti Bugııo çıttısı altındtl bulundu 
~umuz şu mllstuk\I Hatay de\\e
tinlo, :AtatOrkUo bllyUk dehasile 
nnsıl kurulduğu, lıUyllk OIUollo 
aztz hatmısma lzafeten buradu tek. 

rifata dahil a!tkert ve mülki er vatın nakilleri için Ada hattın ·' zarfında yerimize başka kuvot yeu ve bunun için memlektılle 
bir milli dava olduğunu,. teha· kL\nı, ler ve kumaııdanlar tayin oluna· bir esir tevekkülü yaşatmak ar· 

16 R tahsis edilmek üzere Denizbank rOz ettirmek sureti le bu zema - ek tör, dekAnlar ve pro bilir.,. zusuuu güden BabiAıi koda-
fesörler başta olmak üzere üni· tarafından bu kere celbedilen Mustafa Kemal Çanakka!e manları Mustafa Kemallrı varlı 

nın da geniş olduğunu işareC · ı d b' · Sara"buı • versite ve yüksek okul talebeleri yenı vapur ar an ırı " niu ruhu ve oradaki harp tali Q-ındao kuşkuıanıyor!ardı, rar ediyorum· 
Türk diynrının ufkunu sa 

raıı mütareke ve istiklalin kor
kunç ve knra bulutlarını dağıl 
mnk Aırndo uya ayak basan bü 

buyurark davanın kati suret- 17 - Kumandanları, öğret- nunda bulundurulacaktır. inin mihVeJ"i olmuştur. 1 Yabancıların hakim ve mü 
te hafline kıir<ır vermişti. • menleri ve subayları baeta CJlmnk Dığer taraftan cenaze alayı Mustafa Kemali umumi har tehakkim dolaşıtbıldıl{leri lstan 

Arl\adaşlar, üzere Harp Akademisi, na refakat eden memurlarla hal bin sonlarında 31 ıo 918 de bul eokııklarıuda onun şerefli 

rük halaskür bir mili kurtu 
1g!)6 sentısi Nisaninda 18 - Halk Partisi erkAnı, kın da Atatürke yapılacak olan Anadoluda yıldırım orduları gu endamını hir tehlike iıareti sa 

v I n yıyorlardı . Kaııdisıue ilışemezler 
lue hareketlerini ihya ve tnn tı t k 1 1 . · S 19 - Halkevleri idare heyet· 1:.ıahıi merasımine iştirakini müm rupu kunıandanlığıuda g ·ruyo 

c a ayın ur u maeı ıçın em . d i. Çürıkü korkuyo,.lıırdı . Fa 
. l lerı, kün kılmak üzere saat l3 de Sa ruz. kat fstanbulda kalmasının da zıme battlarken. o ıaman Antak 

ya - lslwnôerun ve havalısl na 
mile auılan Hatay da mücade 
le hareketleri baelamıe bulunu 
yordu. Anayurdun kurtuluş ha 
rokelerile iebirliQ'i yapmak ve 
bir proğram dahilinde çalış 
mak üzere Gaziantebe giımie 
olan Hataylılar GaZlanıebln 

köyü Telgrafhanesınde atılan 20 - Mali ticari ve idare he , K"" - - !o:: Artık osmanlı ordusunun 
' ' rayburrıundan ve opruııun ..,ır kendi kıymetqiz şahsı)'eLleri için 

temel nihayet bUyUk balaskA· yelleri mümessilleri, 1 . . .k. ve Türk milletiuın ümit bal?la doğru bulmuyorlardı. Bu sebeb 

Snm köyunden 1336 sonesi ni 
sanındn Rumeli ve Anadolu 
Müdafai Hukuk cemiyetleri reisi 

rın yenilmez azmi, sarsılma;1, 

celik iradesinin mesut bir te· 

ıahilrfi alarak 2 EylOI 1938 

tarihinde şu meclisi alinin kU 

şadiyle bin11yı istiklAI tekern

mUI ederek dava fılen h:tlle· 
dilmiştır. 

Mustafa Kemal paşa hazretler 
ne çek tikleri bir telgrafta Atn Az:z arkadaşlar, 
türk 0 zftmon Antep mıutaka Bize istiklali bahş~deıı 
kumandanı bulunan recep uey ve bu mf'Silt günleri y11şatan 
kl, hala askeri temyız ~ahke halaskAr AtatUrkUn bUyOk bU 
mesi reisidir. bu vasıta ıle ver 
dikleri cevapta Haıayııı misskı ,YUk ruhu ve hatırası önünde 
mılliye dahıl bulunduğu azami hl'irmetle eği'erek sonsue min• 
fodakArhk 7apılmasını ve Ma net ve tıızımleriml ana vatana 

raeta yeni tetıkil edilen ikinci saadet ve refah temennileriml~ 
"lenzil ordu ile münasebet te 
eis edilmesi lüzumunu bildirmek arzeder. bnyllk AtaturkUn gay 
sureııle Hatayın kurtuluş temeli hubeti elimesile yanan necip 
ni atmıştı. Tilrk milletine ve biltUn şark 

1921 Ankara itilfifname alemine en samimi taziyetleri
sile tevsik ve tahkim edilmiş mi sunarken bUyUk dabinio 

bulunan bu teme) 1936 seneeı silfth ve meai arkadaşı ve 
Maı tından O z Mustafa Kemal TOrk milletinin ondan sonra: 

Pıışa hazre!lı-rınin :Adanaya en ço~ sevdıği Loıan kabra
vukubulan tarihi seyahatlerin 

mum Sayın General İsmet in 
de kendilerine yapılan istik'bul 

önOnUn Cumhur riyasetine in 
tihaoını bu kUrsiden de kemali 
memnuniyetle sel~mlar ve teb 
riklerimı arzederim. 

merasıminde siy h tüllere bü 
rllnHek Antakya, İskenderun 
birlıği namınakurtuluş dileyen 
ve yalvaran Hataylı bir kıza 
'•Kırk asırlık TUrk y'urd!J düş Oevl~t . misinden sonr~ 
maıı elinde esir kalamaz,, bi· söz alan Ve~ı Kera~ay, Hamdı 
tabesile, Htıtay lstiklall en Selçuk, .. ~urı Aydın, ve c~vad 
sağlpm ve en bUyu" teminatı At),tlasoıtu Atamızın 610~üo 
01 almış ve artık kurtuluş bir den .. dolayı Hataylıların_ yas 1ye 

- zaman meselesi olmuştu, elemlerine tercüman olunmuş· 
Sayın arkadaşlar, lerdır. 
Burada bir çok siyesi Bu nutuklan mUteakıp 

disPlere sahne olan Hatay va· bUyUk ölUnOn aziz hatırae 
zıyetinin tahammOlsUz bir hal icin beş .~· ~ika ayakta durul· 

aldığını göreıı bUyUk haJiskar mutluı 

"l ' '1. . ....... 

21 t t b ld t . 1 kar ve Akoy ıekelelerınden ı ı· k t 1 ıu ı s 
- s nn u a me\'OU ızc . . . yıp ur u ıış yo ııun açı ma ı le güler yüz göstererek, yaltak 

teeekküllerı, şer vapur hareket ettırıleceklır. Dı kendı01·ndea bekledi"'i tek 
• ~ lanarak ve onun vatana hizmet 

22 - Yedek subay okulu ta- Bu vapurlarla lstanbula gelmiıJ bir adam vardı: Muııtafa Kemıtl hirsını gıcıklıyarak kendisini 
lebelı:ıri, bulunan ecnebi harp gemileri Şartsız, kayıtsız teslim olma hıaııbuldan uznklaştırm:.\ğa ça 

23 - Bir piyade taburu, •bao A 
Büyükada açıklarına kaılnr fılo· nın tehlikelerini anlatarak lu lıııyorlardı. Bu euretle Mustafa 

Josu öade olarak. 
25 - HHlk, .. ! ya refakat ve bilahare avdet ey 

Hava fılomuz torene hava· liyeCeklerdir. .ıerisi var 

zım.telen makamlara ta\'sis·ede ; k~mali~. yükstık ve ueoıp _d~ 
bulunmuş idı. Aldıran olmadı funce~ı ıle uşak ruhlu Bııbıdlı 
Artık Surİ)'P. şimalinde yapıla ric \linin kayguları ayni nokta 
cak ciddi bir iş kalınadııl'ıodaıı ' da birleşiyordu 

dan ietirlik edeceklerdir. Bu tarz 
da teşekkül edecek cenar.e alayı 

saat 9 da hareketle tramvay ) ' O 

lunu takiben Tophane, Karaköy 
Köprü yolu ile Eıniuönü meyde 
uı, Bahçekapı, Sırkeci ve Salkım 
sögüı üıerinden Gülbane parkı· 
na ve park içindeki yolu takiben 
Sarayburuuna varacakur. 

Cenaze alayının Dolmabah· 
Qedeu Sarayburnuna 'kadar olan 
güzergAbının iki tarafına asker 
jandarma kıtaları ile mektepler 
ve halk dizileceklerdir. 

Cenııze alayının kolbaeısı 

Sl\rayburnu rıhtımıoa geldiği va 
kit alay duracak. kıtalar yolun 
sal' kenarın« çekilecekler ve ce· 
nazeyi taeıvan top arabası gt1 çer 
klm resmi tazimi ifa edeceklerdir 

Alaya ietirôk eden 'zevat ve 
izciler top arabasını takiben rıh 
tıma kadar tabutu hamil olan 
top arabasını takip e keceklerdır 
Alayıu sonundaki tabur da bu 
lunduğu yerde kalacaktır. 

Tabutu taııyan top arabası 
rıhtıma yaklaeaoak 'e tabut ge 
neraller \arafrnClan top arabaeıo 

dan kaldırılarak rıhtımdaki du
baya 7aklaıacak olan 1Gür ve1a 
Dumlupudctr denizaltı aemllerin 
den veyahut.Zafer veya Tınaz· 

tepe destroyerlerinden birisine 

bindirilecek lir. 
Tabulu hamii bulunan deniz 

altı gemisi veya destroyer Seli
mi1e veya Ha7darpaea açıkların ... 

\1u~tı:ıfa Kemal lstanhul: geldi. Böylelikle kendir1I ilk l<'e 
Milleti nasıl kurtardı ve riı pıışu kabinesi zamıııııııda 

K radeııiz sahillerinde Poııtus 
yeni devleti nasıl kurdu e~l<i)· n hnreı: etlerirıin do tndıbi 

Baş~uğ Re·s· cumhurumuz 
- Biriuoıden artan -

Harp Ronundaki lı-tanbul vazifeeile orta ve şıırkt Anado· 
Genel kurmay başkanımız Oımııırılı df!Vletinin dütman dar luda üçüııcü ordu miHetti~lıQ'i· 

Mareşal Fani Çakmak Yüce belerile yıkılıp dae-ıımakta ol ne tayin edilmiilİ . 
baebu~ ve reis cJmhu u •nuıa ce ===~== 

vap vererek; Letonya 
Gerek şahsım ve gerek kah 

raman Türk or.-iusuna lütuf bu· 
yurolan iltifatlarınız, kara, de 
nlz, hava kuvvetlerımize tamim 

gazetelerinde 

edilmiştir. 

B u kırmt-t ilinıad, 

ş ıh~ıınd ·.ı ve Türkiye ordu 
sunutı her ferdinde kıymetli Lir 
direkuf olarak yer alacaktır 

demişler ve aösterılen yüksek 
itimattan dolayı saygı ve şük· 

ranlarını arz eylemışlerdir. 

Mersin Or to~o~s Kilis ~si 
, Ruhani reisinden 

Bütün memleket derin bir 
mateme gark cd~n Ulu Baba· 
mız Büyük Önderimiz. Atatürküu 
irtihalı darı baka eylemesi dola
yısiyle istirahatı Ruhu içinmııhı 
carinin 21 nci pazartesi günü 
saal 10 da Kilisemiz.de ayin ya
pılacaı;ı ından sayın yurtdaelarııı 

hazır bulunmftlarım dilerim 
ReJ•I Ruhani Artlmındrlt 

latef•noa Amyunl 

Asırları aşan adam 
Atatürkün eseri bir tekamül 

değil , bir sıçrayıştır 
Rıga 15 a a - Loıony rı kı : 

"Atat üük, zamaııımızd al< 

müasebe devlet adamlarıom en hü»ü~Ü 
Atatürkürı ölümü 

uu- vo modern .sof li k pr('11E11 bin iu 

Ajansı bildil'iyor: 

tıle lÜınhur reisi uımaııis u 
f'll dıkknte şayan mümt>ssıli 

yük millet meclisi baekanı B. 
ıdi. O, tasvirıno bile imkAu olm1 

Rendayn telgrafla taziyelerini bir inkil4hla, mtUet ve devlet 
bildirmiş dıe bakanı B. Mun- hayatında kuveıı; dureadıe bil' 
ters TUrkiye dış bakanlığınu ta şahsiyet yaratabileceğinı isba' 
ziyet telgrafı göııdermiştır. etınietir. 

Büyük Şefin ölümü dolayı O, Avrupadan oyrı kalın•Ş 

sıle bütun gazeteler / &utunldı olan Türkiyeyi Avrupa mede 
dolı.;su makah:ıler neşretmekle niyet seviyeEıiııe yükeelmie ve 
~1ırler. ona modern bir devlet şekli ver 

Yarı resmt Briva Zeme gıı miştir. Buııldrın hepsi o kaci r ~ 
1.elesi, bütün bir sahıfeyi At11 kısa bir zamanda olmuştur ki 
ı ürko taheie etmiştir. "Aeırl:n buııu, evolüs)·oulardan ılyı:ıd 9 

ış .ın odam,, başlığı ıııtında çı .ııçrayıe dıye ıfud~ etmek dahil 
itan bu ılzun yazıda deniliyor dogrudur" 

. . . 
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SAYFA 3 

Atatürküi1 ölümü 
YENi MERSi~ 18 ikinci Teşrin ı 93M 

~ 

insan açlığa ne ~a~a 
~ayana~ilir 

Milli şef ' i l A N · 
lere : (Birinciden artan) r. c. ziraat Bankası Mersin şubesinden Ve Alman Matbt1atı 

Tür~iyenin ~u gün -ön Asyanıil~akim devi: ti olusu yalnız 
va ancak ~u ~üyük asKerin ~üyü~ devlet a~ammm yani 

Azami had henüz 
belli defil 

_ Fıkirleriniıden çok is~i- Şubemize olan borcundan dolayı satışa çıkar· ı 
fade ettim . eee~kür. ede_rı?1 lan ve Yeni uwrsi n gazeh•sinin 25·10-938 tarihli 
brnden başka dlleğınız ısteQı~ız 3125 sayılı uiish <t srnın 3 iirıcli ~ahıf~sinde ilam ~·a ••••••••• 

Açlığa ne l{ adar zeaman 
dayanılabiJeceği etrafında, öte 
denberi araştırma yapılan mev 

va~mı '? o~ıarı da öQ'reomek ıs·ı pılan gayri nwralull~re sürülen pe) ı~r üzerind~n 
\erım, dedı • 1 . I 1 · k · · ' I J • 

A t a t ü r k ü n eseri~ir 
ÇifQiJerden aldıQ'ı csalthtı· Oll gün UHiddt-l e aSkl) a a lllUllŞ \ ' t\ 1 . lnCl 1 ıa ~Si . 

nıı• cevabı kendiaini tatmin el· nin 24- l t-988 de y!J pılması l~zınıgt>luıt-kl~ hulun 
memıe,i : . . muş i~ede o giirıün bavrama les~düf ~lnuısi lı et ~ P. -zulardan biridir. Muhtelif zae 

Atatürk' e memleketin her tarafında di
kilmiş olan anıtlar Türk milletinin basü 

badelmevtinin ebedi sembolü 
olarak kalacaktır 

- Meaelt\ dedı, ah baevekıl· . '. . . . "' . . 1 · d . 
manlarda öJüm cP.zasının mah le kareı kareı1a gelmek imkA· ı b.ı'le ıkı~ıcı 1l~al~nın 26 ... 11 -~ ü S tar\ ııu ~ ~aat OH 

kQm edilen aç bırakıııu-ak ye nrnı bulsam da ıu içimdekileri bıre talık edılnıış old ugu ılin ohmur. 
rine getirildiği de vaki olmuş hep anlataam diye hiç dOıOnme 
ve bu suretle tecrObeye ldaya diniz mi f 

nen maıOmat edinmişse de, bu Bir kaç kö7JQ umumt ieler 
(berinde bazı dllekler yaptılar. 

vaziyete rsı?rnen azami had, Gene notla~ aldı . Toplantıda içel 
i 1 a n 

kültür direUörlüğün~en Bütün A 1 n1a n milleti Türk mi iletinin ınate asırlardan sonra, bu gün bile bulunan valilere direktifler ter· 

ınine s a m i m iyetle iştirak eyler. katiyetle belli değıldir. di. Saat 28.{) d~ Adanadan An· ir1ersirn.fo yeni yapdan İl t- rİ okulun 763 . lira 

• w Açlık mevzuuna ait en ye karaya hareket ederken kalpleri 32 kuruş lıfld~li kPŞifli lt'fll rrn~haııe duvarı 11ışa~ 
Kö,1~ische V~Ikszeıt~n~ . t~va ~·k~ı! .. ve o zaman m~g ni hadisler~en_ biri, Mı:ıcarıs 1 saygı ~e aevai hisleriy~e do~u 1 alı 2S· 

11 938 
la rıh ue r~slla)·an pazarlt'SI giiuii 

gAzet esuı ın \ ı l l -!JJ8 tarılılı lup turklugu Avrup•nıa bır tanda geşm ı ştır, orada bir olan bınlerce halk .ve köylüler. 1 • d ·ı, I ı · ı ı . .. ·c 1 ·1 ı 1· v ·ııA \t'l dai -
. · · 'k" · - k ·h · l'l h · - Allah senı başımızdan saat 15 e 1 ıa e eııı nw~ uzre l .. a . nüshasının bırıucı ve ı ıncı sa uşagı yapma ı tıma ı e a hapısha rıeye konulan Lukiks k .k eımeslo dlıorlerdı . . .. . , k L ,· ı • ~ J u~ru r· 

bifderinde dercedilen iki sü- reket eden cih•nıo kurmak ismindeki bir ~rkek, açhk e 
81 

Bu gün de Jüreklerimizi 1111 e.rıcun~fllll.llC~ (JÇI ~ Si IUlf'}~ ~r lJ uı " ' . 
tunluk bir yazıda Atatürküo istediği bütün manileri yıka , grevine girişmiştir. kendisine parQalaJan derin acı iQinde onu ı~t~ k lılt•rın bu ua al l şa rl rıa nıPyı ~örnwk .. ~ ~ 
tncümei halini ve heyaboı ratc Türldüğe fyol göstermiı· verilen cez:l, mUebbeden ağır! baeımızda görmekle teselli bu· daha fdZl<t iz lrnl almak için kiiltiir dirt'klör lngu 

Sam~~na ayarık .. bi.~t.'ğı gün· tir. _ • . ) hapisti, temyizin bu kararı 1 ıurken milletoe a7oi duaıı tek· ırn ve ihale giinii belli saalla ~· iiıde yt>di buçuk 
de_n ~tabaren gırıştlgı v_e .b · ı:; . ~u~ün Alman. mılleb ~nr.k tasdik etmesi ilzPrinP, grevef rarJa1oruı • . • t "isbetindeki 58 liralık nıuv~kk~t l~min;ıt nutkhu 
dı gı lllı klil mücadele••• ı mı il etının mat• mı ne aaaıımı· gi ri şmegi ye rınde g!lrmoş ve R r ısa A. tı ld 1 zu Ye ya R a" k a ili• k ı il bil ıı il lı" nı İ 1 e ıı söz Ü ge Ç • ıı 
zaferden sonra her sahada yctle iştirak eyler. Bilhassa 

1 
yerine getirmiştir. ...ııct··1111 '°. f'e ı.. . I· ·ıA ( 

yaptığı İoki t ipl ar takdirkar biz Almanlar Atatürkün ken 1 . M ERS i N ~ " 1 uaş vurma arı 1 cın o u11ur. 
bir lisanla kaydedilertk ez- di milleti ve memleketi için Hayh zaman . açlığa daya ~ ı 1 15- 18·23 
cümle ıöyle deniyor. yapbğı tarihi hizmetJeri bütilıl nan bu adam, ~uaı gıd~fandır Pi YASASI 

Genç devletin başına ge: vü ~atile takdir ve tebcil etme ma ~eşebbUsler1ne d~ ştddetlel ı7- 11 _ 938 J 

çen •dam ka:randığı askerı yi biliriz, f karşı koyarak, 53 gDn ne ye ki K S K S• 1 
k . Pamu ar u · u. t muzaffeı iyet ve m~mle ~te Völkischu Beobachter 1 mış: ne de lcmiştir Lakin Klevlant 4~ - I ,. L fi• 

temin ettiği i .. tikla l ıle vazı fe gneteıi 11 tı -938 tarihli Mü bu o3 gUn sonra, sıhhi vaziye Dağmah S6 lfllb V81l 11f 
sinin hitama erm1-1 miş oldu· nih nüshasının ilk sahifesinde ti birdt3n bire bozulmuştur. Bu Kapı malı as, Keşıf ~· u va~ kal 
nu biliyordu. U , bu genç cum büyük punto ile yeni 1 ör.kiye nnn Oz0 rine de bir hastaneye Koza 7,.50k bedt>li teminatı 

1 L A N 
müdürlüğünden 

Mevkıi Nevi Vakfı 

huriyetin varlığının ancak fi· nin yaratıcısı Kemal Atalürk katd1rılmış, suni gıdalanma ile Kırma 
1 

.. 1~ ira k Lira k. 
k ' l b. · k'I'' ı Kozac par agu 8. , · ır'~lrde.dtam ır dı~I ıb~IP Y .. ~P ölmüştür baılıgı altında üç kendisini hayatta bırakmak ça Bulday- Çavdar 4 79 20 35 94 kırık kaşık lıan kubal paşa 
1Da11 a ı ame e ı e ı ecegıoı sütunluk bir y•zı neıretmiıtir .ıeaina baA vurmuştur. Bu te- S d 

1 
4 50 civarı 

takdir etmiııi. Millet lhe~eli Bu y•zıda Atatn•kOn ço• '"bhUs•en heOz hir netice alin v:::,:~ o 4 • .'2s Yuk:ırıda mevkii •e keşi( bedeli yazılı bir 
buınumiyesi itibarile asLır ahı a~ cukJuğund•n itibaren hayatı mamışt ı r. ' Yerli buğdayı 3.37 kıta vakıf aka rmn tamiri 2490 numaralı kanun u_,·a 

~ri musap olduğu et argı tercümei hali ç nakk•ied~ki D ğ'"' r tar ft ırn F ı ansadA d ?I .ı-
tdeo ve ODU kemi ren u nsur kahramanlık Ve mıız •ffetiyet• da haş \< a bir açlık h&dlSSlt İa 1 Çav ar "

4
.') rHW3 açık eksihme SUrelİfe IUÜUaka~~ya kOJIUI · 

lardan kurtarılmak lazımdı ye 1 leri İ::4tıklil mücadelesi ve ye· ka rşıla şılmıştır. 1 Anadol yulaf muşlu r. 

t>i hükumet merkezinin istan- ni Türkiyede yaptığı inki ıip 90 yaşında tir işsiz olan d 
1
Arpa a.,75 Müddeli müzayede 7-1 l -938 gününden itib~ 

!uldk~ A_nadkollun~nb ortAa ıkna. lar takdırkar bir lisanla anı~ Alfred Oıyyom, Ruen Ş"hrin· i::li o 8,50, ren eyyan11 latili)e hariç yirmi giindür. 30- ı l -
ı iir ıyenıo ıt pga ın ı o a- hl makta ve baatahgının da d k . . A b · · d · ı 1 · 1 
raya oakiedil mt>si o t uf yli b' t .h . 1 k b" F "' mPşıı katlı hır yaşayışla Nohut ekstra 5,50 9 .~8 çarşctm a gtinü saat IO a ı ıa e~ı yapı aca-

ır 11 çe sı yapı ara 
11 

ran sUrUk[ O d ı · f ı 8 10 ğ d t ı · l · T s kıflar ıııenıurlu0 ı · unsurla rın b eı taraf edilişinin . . ern .P uruyor. g~ce t-rı asu ye ,, Ilı an a ıp erin arsu . va · eU rn 
ıembolik bır h·zahürü oldu. sız doktoru ı le Vıya~ala profe şehrın garına gıderek boş du Yulaf yerli j S..ŞO müracaatları ih\n olıuıur. 
Aynı zamanda İslamiyetle ye sör Bergamanın k_?nsültasyona ran eşya ve vagonlarından bl Mercimek ıark 1 4, 9- l 2-18-2l 
ni devlet arasında enerj k bir ça ğnlıaıış oldugu kayde r i içerisine sokuluyor, orada &ablep 
hattı fasıl çekilmek lizımd.r dıllli ~ten ~oııra haslamn sabahlıyormuş. Bir defasında Tatlı çojen 

Çünkü islimiyetten başka dr.mir gibi kuvvrtli natu i~erden kapattı~ı vagon, Oste Balm~mo 
biç bir din dıha iptidıdan rası ve ~ırılınak hilmi- !1tC dışsrdan da kitlenmiş, ken Cebr1 

heri politika işlerine bu ka- V~fl y~şamak azmi ile disi uyur~en o vagon hareket Susam 
dar şiddetle alet edilmiş de- ~Ik k . l k. l edecek hır katara bağlanmış Yapalı 
iildi 1 rız tı~e .. mu 3 ~~nw. ve tren 10 gllo suren bir gi· Siyah 

Bu sebeple bilifet ilga tıderek ~uııun hadıselerı dişle ta Bezanona kadar git- Şark 
edildi ve buouala dervişlerin ila al:lkadar olduğu ve miş. Anadol 

Ve hocaların hakimiyeti orta- h .t lla cunıhnrİ)t'llO 15 İçerde aç. bilAç kalan iş· Ay;ın 
dan kalktı Aocak bu şayanı ıı ı c-İ "ıhlöııliıuii bavranu s iz, gUcsOz adamın, trenin dur GYıll anmıt yapak 
ha t f ı ·· · d k • •· ı yuna 

Yrt rto orm ar uzerın e 1 
11111 t!er .. yarıırıı radyodau doğu her istaRyonda bir ııöbP.t K al ·ı k 

nıeml k t ' · b ı k onya m ı ta ij 
1 .e e ın yeoı •Ş .an. ~ru c iİ ı • lt>(liği bildiriliyor. avazı çıktığı kadar beğırdığı Yozaat 
Ufu ımkinı bulunahılm1ştır. . . . • 

Y 1 d d " Hu VMZlfllfl sonunda ve tPptndığı, rastgele yurrruk Keçi kıh azının son arın 11 a şoy . 

10 
17, 

yok 
46 
4S,i6 
62 
80 
yok 
110 

50 

le deniyo ·. ayıwrı şöd~ d~rıi~or : a.av_urduğu, anla~ılmıştır ve İş ı 
Attıtilrk kendi devletinin K P aıal Alatiir~ t ırihi . sızlık, açlıktan zıydde bu hare Pirinçler 

Avrupa ile ön Asya •rasıoda rıio t' U \ iiks~k ş: h~iyt-l ketleri. teHirile bitkin dOtOğO Birinci nevi mal 18 
nıut • t ' · . .ı · b' . t. O netıcAsıne varmıttı. ikinci nevi mal . avassıt olmak vazıye ım ~rllluHU ırısu ır. , ~s . ~60 
hıç bir v•kit unutm"mıttar. Bu 8 h b l • Çay 
ıııutavassıthk rolü, Tiirkiyenin k~r ve a~ m. z~mancta d~v oraa a er erı Kchve 110 
bir taraftan Balkın ittihadına l 1 ... l ;fdanu ıdı 19 18 deu ---- · Badem, çekirdek 
Ve diğer taraftan ön Asya dev 1322 ye kadar J P- vam e. DOo şehrimiz Tıcaret ve Zıt· içleri 
ı ~u bl k d h'l · ı 1 .ı 1 1 · ı ı bire borsıtsıoda on ton antep QzO Tatlı badem iri 93 erı o una 11 ı olması e l cfpn mİiCrt(lfl., ~rın • ~ AH 7 57 

11 
i L 1 N 

~al vakıflar müdürlüğünden 
Becteli ıuu - muv~kkat 1'o. ~evi Mevkii vakfı 
hammeni teminat 

47 

Lirıa ku. 
sa 2o:> 
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51 200 
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~50 

so 300 

280 45t> 
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1.50 
150 

95 350 

00 

00 
00 

00 
00 
00 

co 

00 

00 
00 

00 

00 

miktarı 
Lira ku 
15 oo l -59 dükkAn hiikO - reşadiye 

m~l c. 
15 
15 

15 
18 
18 
22 
33 
15 
ı 1 

1 1 
32 

00 
00 

00 

75 
7ô 
50 
7 f> 
00 
25 
25 

00 

61 59 
63 
65 
69 
71 
73 
75 
3 
5 
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7o harı kapuı:ı 
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llltitez h" d' Tu"rk 'ıyenı·o bu 1 ... 1 k f 1 . mo ıı kuruş 50 santimden, 15 Acı ,. ,. .'>8 arsa 
. • ır ır, zaııc ıgı par a za t'r t>rl ton şıırk oıomo 11 kuruş 50 san A k' d k il la 

gUn ön Asyanıo hakim d~vleti ı n~ Sulh \' Olurıd .. ki fa~li timden ve 30 loo Nıtde DzOmQ cı çe ı~ e 35 36 2000 00 150 00 1 amam a ~llin 
oluşu yalnız ve ancak bu bü· 1 . • ~ r 1 . . J 11 kuruşdan ve 45 ton ŞHrk mPr Urfa y •a-ı 90 100 1- Silifk~de vakıflar idaresine ail yularıda ~' a 
Ylik devlet adamının yani ~· tıı t>f'lflln z · ı ~r .. rını .... cimt>ğl 4: kuruş 3•,25 Btllltlmdeo lçeJ •• 70 zılı on iU bap diikkan ve arı-a JlP.Şin para ile Vt> 

Atatiirkün eserıdir, , ılav .. ...... Şlİr. llıtlPr 933 v~ 4 lOD 11otep OzOmQ 1t kuruş r [ N ,. M ( R s ·ı N bir b••ı) hanHtll.Hla bt'Ş senc~de beddi almmak lİZl'f' 
.. 1 1 1 l .. llllllUl ı ı ıt.t Tur~ 1 \ •• 50 sııntlmdeo ve 15 ıoo 500 kllo ·ı ·· d L J 

b' . . yazı şu cum e t"f e 1 .. .. . . . oark Jdpeğı 15 gQode teıllm 60 ' taksitle Açık artırma sure&ı e IUU~aye eye çıa.arı • ıtırı t miştir Bu, u~ 111ıllt>L 111t-elısı la:\ .. d 
1 

rıı 
1 

tı 
. . : .. . . . . a.urat ıtn a ınıp ve m o r. N- h 

5 
K mıştır. 

Atatürke memlek9tin her rlCI H~ fllıf'Ulllt'fll r .. ISI ıl.- Adana borsasında klevlaod US aSI UrUŞtU 2- ltiizaye~e miidd~tİ lP,-1 l 9Ş8 larihinden 
tar•fınd ı dikilmiş olan anıt- y pıığ ı h r ıııii l ı\katı a : pamu1tun S?-41,6 ve parlak pomu Abone ı TOrlclye H•ic iıibar•ıı yirmi giiııdiir. 6-12-938 şali güııü ~aat 14 lır Türk mili . tinin basü b a· AtutU rk'On idare ve reh- tun 31,5 33 kuruş nzerloden muıt Şeraiı 

/ 
için için f d lufl ~ · d 1 1 

dclrnevtinin ebedi sempolü ola bnliği altında TOrkiyenio ka mele gOrdbln bura lıorıasıoa ve , ıl~ sil ı ke e va ttr ouusyouuu a 1 ıa esi İcr:.. 
ralc kalac•ktır. Ooun hayata zendığı muvBffı:tkiyetlerin Al rllen m1114m111t1tD aohı"ılmıttır. Senelik 1200 Kr • :: k' ~ıhnacaklır. 
l'lirkiye cumhuriyeti tariuini men ada nuyonal SO'Jyalıst mez mıJıi kudret m•nbaıaı te- Alhayltlc 600 I 3 -- Talip olanlarla fazla malOmat almak isti. 
terkip eden ölmez bir varlık h rı ra ketinin muzıı ff..ı r olı~ c» ğı- min ıeltiiiai b ... r iki milletin Oç ayltk 300 500 ~PnlPri" Vftkıflar naüdürliiğiinP. v~ya ffiPZktlr kaza 
hr Sır avlık ıOO Yoktur. J ı. • ı , • - l ı- IA l · ı a da ı r k e ııJı kanuatın i • aı.- aynı ıiy ıi bed fıere m11lik o· oa~ı l\OIUl~)Olla muracaat arı llZUIHU İ n O unur· 
b· Türkiv··nin ve Türk lüğün v ıytt e tm ş vP. ~ erıd ı s ıı e TUr1; lup aralarındaki doatluğuu d•i Reıml HillMl!I t 8 - 18 -22 . ı 1 
k~r. ~chbertj muhtaç olduğu istiklal mllcad leainin p.utak caah iktisadi nılla•aebetlerle Kuru,tw·'·-- ----• 
•rıtak bir and• Atatürk or· bir köylü eberiyetinia yeail kuvvetlenclijlai dylemif~• 



YENl MERSiN 18 ikinci Te~rin l !t38 

Y EDI M.ersin 
Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetel)idir. 

içten ve Dış~an günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ ıv.J:ERS!N DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

ni Mersin : 11 Yıllık fasılasız intişarın 
da muvaffakiyetini halktan 
gördüğü rağbete borçludur. 

rtilllilllilrti!Imllilrti!~~~~fti!JmJlmJ~If@lfmJIC@l(ml~ 
, ~ Nisaiye Opratoru ve Doğum Müt:ıh: ssısı ~~ 

@J DOKTOR. -· 1 A.-Vakup Aslan 111 
r:.ll Türkiye ve Rusya Tıp fa~ültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etmişfl!i) 

''~ H.tst ıl ı·rın1 her gün 8- l 2 ı n - ı 8 e k.ı dar k<t bu1 muayenei;;;l 
liill ve tedavi eder. H!!I 
~ ADRES: Mersin Bozkurt caddeıi I"") 
l!:::! Yoğurt pazarı No, 1 .:.t 

~@!lmımımıiillml@lüll~ :. ,•ü!Jmımımımımımı@ılfınl 

i 
MERSıH sutunları açıktır. ı Ruhiye Tutucu 
• ıfAetot Ü%erine her 11evı kadın ıç ve dış elbıselerı, rop, ERSi. N ,. • Okuyunuz ve Okutmı- ~ Mtrsln Bozku~t Cı:ıdıiesi ~tımtıra ııo . . ~ 

ya çahşınız. tayyör ve mantoları beğendirilmek suret;Le dikilir. 1 

~N_i _M_E_IN MATBAASI 1 ~!~@JJ@JJ~~~~~~~ ~!1.~!1= 
aba ait ~.ütün işleri ucuz 

1 i Güven ~~~~~t:.1esi i 
Ve SUratle yapar. : Sümerbank Emlak ve Eytam bankalarının : 

En yeni ve çok çeşitli harfleri ••• kurumudur .. :.· '1' ı\M rJ,,URK 
Veni Mersin Matbaasında i Ve en güvenilen sigorta şirketidir i 

• ıı~yat ya11crırı ııa~li)' <tl, kilıa, oloıııohıl sigortalannızı t>U mü~ait • 

bu lab·ııı·rs·ın·ız. •• sarlla; ve reui,·e ~ol<nlı~la rile y<tpar. •• 
~ "' • Mersinde Mümuıili 

: VASfl ORGUN • 

1 .. . -~-ez=-- ~············('·· ·~===>· ·----· KİTAP GAZETE VE M'ECMUA 

·rabı yapıir 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait her çeşit Def tuf er Evrakı 

mat~ua ratura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve ~eğen~irmek ş..rtile yapılır. 
1 

ariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

**~ "" 1111• u~~~'llllBtMlllllUBBB•BBB•&IB•*+•• .. "" « SIHHATİNİZİ KOR.UYUNU"ZI • • • .. '1: .. - J:'\J ASIL ~I 

AYADELEN * 

1 SULARINI IÇMEkLE • 1 • 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Velciletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Göriirı üş: HPrrak K~leviyet; "ıoo sm3 suya sarfolumuı N. ıo 1 

ıuikdan,, 0.2 sm3. • 
tr : tflfl . ~iZ l >,. ı a k f> k · ~1•1 cnıu ~t-rtlik dPrf>CPSİ "Fransız,, 1.5 1 
Ko~u ; Kokusuz [z,i maddt·ler için sarfoluuan müvr.lli- ft 

düllrn muza litr~de o.4o nıgr. 11 
Tad ı ; LAtif 1 Siilfal "~Ü 4,, litrf>de 0 .0033 gr ı 

Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Tt)anıül; M ııtedil Nitrat "No ~,, ,, o.0040 1 

l\ itrat "No 2., }'Ok • 
Amonvak ''NU3,, Yok • 

FPırnin .. n son usullerir;e ria~·flt Pd+>rf-'k kaynadığı yerinden ilıba- * 
rNı is tas rnrıa k a ıfa r ici k a 1 a \ h k lll va ıı izi i boru la da ici nw rnıer döş~li 1 
lwllurha~uzlar~ dökiil~awktP;lir. Oradan d·-\ hlitnn Ffzi~i ve kimye~i • 
ev~afım ruulrnfaza edt>rPk ve hiçbir sur~tle .-1 dt>ğmP-<ltırı hususi kim.. : 
'agerimize ve Adana Sıhhat Bakarıltğınw tayin f>lliği Sıhhiye mt~mu- 1 ~ 

rn huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY ADEL!<:N suyu ile 
1 

( J ~ 
~·ıkaudıktan sonra doldurulmakta ve ~ğızları Sıhh~t memuru larafm- JJll .._/ 

K d~n nıiihürlenerek Şt>hrimize gt-ılnwktedir. * 
~ . 
·. * • * •111111111n1•••••••••••••a•••••••••• • • Jt- * 

Yeni Mersinbasımevinci t· hasılm~ıtır 

-ı rııı ,n• • ··-

. . 
IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI .. 
Hazu·llkh Davranın• 


