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Büyük ölünüıı Tabutu bu gün muazzam 
tezahüratla Ankaraya nakledi ·yor 
Başvekil Celil Bayar 

Dün istanbula vardılar. dolmabahçe sara 
yına giderek büyük ölünün tabutu 

önlerinde hürmetle eğildiler 
Başvekil A tatürke son ihtiram/arım yapan hallı ile 

Büyük Şef Atatürkün ölümü 

CiN 
• VE 

MATBUATI 
Çinliler Atamızın ölümüne ağhyorlar 

~~~~~-----~~~~~-

birlikte atladılar.. Ağladılar ve acı göz yaıları döktüler BA - O G AZ ETE Si D 1 Y O R K ı : 
lst8nbul, 18 (Radyo) - Baş. İstanbul Komutanı, Askeri mDlkl j lonuoa gJrmtş ve BQyQk oıunno 

vekil Cl41Dl Bayar saet onu llç ge ertranı tarBtıodan karşılanmıştır. Oallnde durarak hOrmetle eğllmlt 
çe Haydarpaşaya muvasalat etmiş Başvekll'Aoun motoru ile do~ tir. O rada ibtlr&m ziyaretlerini 
ve istasyonda lstaabul valisi ve ruaan doğruya Dolmababçe sard yapan halk He beraber atlamış· 
Belediye reisi Mubttlln OstUadaR yına giderek cenaze mera!!lml sa Jardır. 

ATAM 
An karaya 
Geliyor! .. 

Bu gıln bütün bir millet a· 
Ukta . . Tark milleti ayakta , 

1 Cenaze merasi· 
mine iştirak için 
gelen heyetler 

Yeni T 'iirkiyenin milli kahramanı Atatürk öldü. 
Büyiik Türk milleti için ne büyük acı, ne büyük matem. 
Bu acı, birazda bizim acımızdır, birazda bizim matemizdir. 

Çankay 18 .Radyo• Bugünf ycsindedir ki cinden ta tuna ya kal vam edeccQ-iz, 
çin ıazctclcri Atatürkün ufulü do dar bütün milletler bir birlerine Sevgili mareşalım ız çan-kay · 
layısilc mütalealar neşretmektedir kardeşlik hissi pervcrde etmektedir ı şe~'i~ bizi. ka~i ve nihai zafere 
ler Hükilmctin Orıani olan Po,o ler. Atatürkün yerine geçen nam erıştıre~eA-ıne ınanımız vardır de · 
gazetesi: dar halefi, büyük devlet adamı is mektedır 

Ye · ı- k' · ·ıı· k h met inönü ayni kıratta bir devlet Diğ'er çin gazeteleri de bu 
nı ur ıyenın mı ı a ra _ _ 

At t- k -ıd- a- -k t- k adamıdır. hiç şühesiz Atatürkün mucadele yazılarla ve AtaturkOn 
. manı a ur o . u. uyu ur h h t 1 ı h"f ı · · ·11 t" · · b- -k b- eserlerini bu büyük adama ikmal ayat ve a ıra arı e sa ı e erını 
mı e ı ıcın ne uyu acı. ne u . 
-k t edecektır. doldurmakta ve "Atatürk asya 

yu ma cm. . . Deye yazdıktan sonra şöyle milletlerinin babası idi kardeş mil 
j Bu acı bır aı da bızlm ~cımız devam etmektedir: milletle birlikte onun ufulune ağlı 
1 dır,_ ba ~atem bir aı da bizım ma Bizlere gelince buyük şcfimiıle yor büyük devlet adamı i met 

elemne, matemde • • M •• } k" k ..... • h d , temımizdır. beraber japonlarla son ferdimize iaönünün milli eseri idnme edece 
Her tarafta derin bir htiz ün .t. Ü 1 V 0 a 8 0 fl ffi 1 ffi 3 fi 3 f • l Kemal Atatürk vatanı kurta kadar mücadele edeceğiz bu mü tine emin olarak teselli buluyo 

var • ) t f d il } d } mış düşmanı kovmuş memleketin cadeleye bir karış toprağımız düş ruz deye samimi duygularını ifade 
Güneşin rengi solgua . • s~ ar 3f3 lll afi {afŞl an 1 3f ! imarına vakfınefsetmişti Onun sa man elinde kalmayıncıyakadar de •etmektedirler 

ma bulaııık . , AA'aolarda eski 

taruet 1°k gibi· ı· Bugün A nk araya gidiyorlar 1 r 
Gözler a~lamnktan şişmiş', I 

, . ki 1 d" stanhul, 18 (Radyo) - Bu. · y ff t' 
fersız · · Baca er meca sız, ıı· ı glln öğleden levvel eeaaze "merat j u~an eye 1 Partimizin umumi Reisi , Milletimizin 

Kurtarıcısı, Ulu önderimiz , Büyük 
Atamızın ölümü dolayısile 

Yapılacak ihtiram Töreni Programı 

ler dermansız · · _ simine iştirak için lngillz, Bulgar 1 
. ~ ! AM; bu guıı Ankarasa ' Fınlandtyıt, Macar. heyetleri bura j Alina 18 (Radyo) Ulu şefin 

geurılıyor • ya gelmişler ve sivıl ve askeri . cenaze merasiminde bulunacak I 
Yaptığı, yaraUığı, yükeelıti- mlbmendarlar taratıodt\o istikbal 1 lıeyet hususi bir trenle Atina· 

Qi, eeneltti~i Aakaraya · . edilerek kendilerine tahsis edilen 1 dan fstanbula gi1mişlerdir . 
ç'ok sevdigi , beğendigi . . Perapalas ve Tokatlıyan otelleri· j Başvekil bu matemli günde 

Allidelerle, mtideniye t müessese }ne misafir edllmi~lerdlr. ' Alin adan ayrılırken keadieine ı 
leriyle irfan kaynakları ile süs· ' .- 1 H t' . . . 
ledigi 'Ankaraya . . 1 ogus avya eye 1 hıç bır merası~ yapıl~a~asını 

• • 1 matbuat vasıtasıyla mılletınden 
ATAJ.1; ılk Ankaraya geldı- Istanbul 18 (Radyo) Ulu şe- . . . 

Ai zaman nasıl binlerce, yüz ı r ıca almıştır · 
. fin cenaze merasiminde buluna· Heyet : 

bınlerce yurtctae Ankaraya koe- cak olan Yugoslavya heyeti Sof- Geııeral Me-
. . 1 1 - EkselAnı tu ıse bu gün de öyle . · H er- yadan aelmietir · 

k n • taksas, baev ekıl 
es oraya koeuyor · Burada Bulgar heyetini ge- . 

ATAM. e Jd 1 . • . 1 2- General Demestıchaa , sana u o u · 1 tıren tiususı treae ayrııca ılave I 
Bu ~ün babası ölt1n Dir 1 edilen hususi vagonlarla Edir· saray askeri komutanı 

millet haliııde ağlıyoruz . neye muvasalat eylemieterdir . 1 3-- General Papadimas,har-
Göz1erimizde akıtacak b~r H eyeL Belgrattaa ayrılırke n I biye nezareti müsteearı 

dnmla yaeıın1z kalmadı · B~r garda barekil, dohiliye ve ha-
1 

4- Ekeelllas R Raphat 
kısmını dıt;ıımıza döktük, bır riciye vekilleri, Yugosluya Türk Yunanistanın Ankara eloisi 

kısmını kalbimize sıkıthk • elQiliğı erkA01, mülkt, askeri ze·; 5- B Onodroulis, baıvekA· 
Yaııdık ATAM sana · • Sa- vat tarafından uğurlanmışlardır le\ ~e hariciye na~ITI hususi 

na tok yandık • . Heyet saat 21 de Edirnere 1 1 ~ 1 
Gd. -

I J b ··ı ı . . lliB em m uru ,a ası o etı y avru aQ amaz- muvasalat eylemıştir . Harbıy e 
8 8 

. y . t 
m ? . · 6 - . andıca, unanıe a· 

ı, yaumazmı nazırı Edırnede beyanatta bulu- 1 
_ 

A"'AM·, a"'a 0·· ımedı' dt"vor· - k- -k k . nın Ankara sefaret muetevarı 1J. -ao , uarak Atatur un yu se mezı· 

1ar • Buna bir 61hab lnanıyd,. . yetlerind en ve kahramanlıkla- ' 7- De~iz alba~i Joannudiı 
ATA ölürmO hiQ diyor . . rrndan baheetmie, büyilk ölünün Yunan dönız ateeeru 

Söyle bize ATl\M söyle . . önüude eğilmeye, son ihtiramı· l _s - Yarbay Zumbulakis, ite 
Sen b i z j m kalbimizdesin mızı yapmaya aidiyoruz, de· eemıliter 
deQil mi f. mietir . 1 9- Yarbay Xobelis, General 

Sen liizi çıok sevdiAin ve QOk ı • ı• ff • ' Me&akeasıa yaveri 
se-tdiRimiı lsmet laöaüne &e9öi ngl iZ 8Y:Bll ıo- Yüzbaıı Ihrak1& Ge· 
ettin . Onun müeflk ellei'ine bı· 1 neral Metaksasm raveri 

stanbul 18 (Radyo) Atatür-
raktın ve milsterih olarak uyku· 

Ja daldın. Öyle mi 1. 
ATAM. Bu yurdun yavru 

ları lJU Utusun gen~ , ihtiyar , 
b{iyuk kuçfik bütün evladı seni 
kalbine kodu. orada sakhyocak. 
ve daima seninle bert\ber ve 
Beninle ayui yolda yörüyea, gi
den, çıırprııan, kazanan laönünle 
Benin 50\uada gidecek uğraşa

cak. l~serleri1in dnha çok yük
selmesine oalışacak ve bunu 
baearacak. Buna inan te mile · 
terih ol ATAM. 

Fuad Akbaş 

kün c: naze merasimine ietirAk ıı- B. Tendis 
edecek olan lngiliz heyeti dün 12- B. Kavatyeratus,Yuaan 
saat 17 de So,yedan geQmfe ve hariCiJ'e oezareUnde ataşe 
istasyonda Bulgar hükümeti ta· Kıtaat : 
rafından selAmlanmıutır • 100 nefer, 4 sabay 

Heyet : 
ı- Mareşal Lort Birdvood 
2- Yar bay Wbilefort 

3 - Kıtaat 

ı- Amiral Sir Budley Ak· 

deniz filosu kumandanı 
2- Deniz mülAzımı Duff 
s- 12 subay, 120 deniz eri 

60 ıi!Ah endaz 56 kişilik bando 
muıika 

Emden Kravözürüne mensup 
Askeri kıta 

Ankrara 18 "Radyo• -- Eni 
den krovezörüne mensup a lmaa 
askeri kıtası yarın saat onda h• 
susi trenle ankaraya gelecektir. 

- Sonu ililocide -

1 - 2 inci tetrinin (21) inci pazartesi günü Ankarada Atamızın cenaze merasimi yapıla
cağından o gün resmi ve yarı resmi mahiyeti haiz bulunan daireler , mektepler, 

hususi müesseseler kapanacaktır. 

2 - O wün öğ'lcden evvel saat (11) de Halkevi müaamere salonunda bir toplantı ve tören 

yapılacaktır. Bu törene İstiklal marşile başlanacak ve büyük Önderin hayatı hak

kında bir söylev verilecek ve gençlite hitabeleri okunacaktır. Üç dakikalık bir 

ihti'raın vakfesinden sonra tören sona erecektir. 

3 - Ôtleden sonra kıtla meydanında Ünlü Atamızın büstü etrafında bütün yurtda larıo 
iştirakile büyük ihtiram töreni yapılacaktır. 

4 - Pazartesi günü saat (14) e kadar Asker, Okullar, Milli Kurumlara bağlı yurtdaılar, 

tf!ımi ve huıusi müeaaeselere mensup zatlar, tekmil gençler ve halk büst etrafında 

krokide kendilerine tahsil edilen ve alakalı inzibat heyeti tarafından röıterilecek 

olan yerlerde muntazaman toplanmıı bulunacaklardır. 

5 - Reamt dairelerle muhtelif ikti1adi1 sınai, mali müeaaeseler müdür ve ıeflerinden, par

ti, Halkevi, milli kurumlar lyelerinden, jaket atay ve veıtonları olanlar bunları giy
mit bulunacaklardır. Bu aibi elbiseleri olmıyanlar siyah ve koyu renk riyeceklerdir. 

6 - Törene tam saat (14) te batlanacaktır. 

1 - Hallı:evi baııdoıu tarafından önce (lıtiklil martı) ıonra (Matem martı) çalınarak tören 

açılacaktır. 

8 - Tir iftira~ e<len kurumlar ve arzu eden zatlar tarafından rctirilecek çelenkler 

derin bir aayrı ile bGste konulacaktır. 

9 - AptJda yazılı mGeHeaeleri temsilen söylevler verilecektir. 

a - C. H. P adına bir nutuk söylenecektir. 

b - Halkevi ,, ,, " " 
c • Mersin belediyesi adına bir nutuk &öylenecoktir. 

d - Halk adına bir genç bir söylev verecektir. 
10- Tam saat (16) da Belediye ile Kıtlanın karşısında demirli bulunacak bir Romorkörtlo 

düdükleri 9almap bathyarak itaret v~recek ve bütün yurtda lar oldukları yerlerde 

batlan aı;ık olarak ( üç ) dakikalık mutlak bir ıükGt ve ihtiram vakf i reçirc• 

oeklerclir. 
11- Bu vakfeden sonra bil•tdo hazırlanmış olan altı meşale derhal ateılenecektir. 
12-Törende hazır bulunan Asker, okullar, gençler, Partililer, Halkevliler, devair ve mn-

0 .. 0_.. menıuplan ve bütün halk sıra ile büıtün önünden ihtiram aeçidi yaparak 

dafılaeaklar ·n tören soD.a erecektir. 

C. H. P. M E R S 1 N HA L K EV l 
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Atatürke yaplla
cak cenaze 

töreni Programı 

Reis Cümhurumuzun r- Büs_tünün Önün~e 
Yüksek tahsil genc
liğine teşekkür ve 

.. -, ~a~ rimiz~e ~ir meteoroloji 
istasyonu açıldı isterdik ki : Öpelim ayağını, elini, 

Doya doya Pevelim .. saçıuın her telini , 

güvenleri Koklayalım o kudst, o mülıaret tenini, 

Ankara 18 (Rado) Reisicum 
bur lamel İnönü .Ankara yükeek 

Huzurunda edelim sana en son yemini , 

lıterdik ki : Ônünde kavrulalım; yanalım , 

lstaıyon için lazım 
gelen makineler 

geldi 
_ DOnden artan _ t 1 tahsil i'ençlitine bir telaraf Qe· 

Saat ıs den itibaren tıta•· 

lzml't'e muvasalat b 'd b"I R · kerek candan aöıterdikleri duy 
NAısını aörelim de ölümüne kanalım • 

Şehrimizde bir metecloji le 
taeyonu BQılması Baevekllet 
mıteoloji umum mQdDrlü~ünce 
karar altına alırımıı ve istasyon 
~efli~ine tayin edilen B. Enver 
Emden ıehrlmize ıelerek vaıl 
fesine baelamııtır. 

tan uı a yapıldığı veç ı e eı· 

Yavuı zırhlı kruYıızörft iz· sicumhur, Büyük Millet Meclisi gularına teeekkür etmiı. vatana Mini mini yavrular, ak sakallı dedeler 

Hep benimle beraber bu dileQi dilerler • mit önlerinde demirleyecek ve Reisi, Başvekil, icra Vekilleri be hizmet için çalışmalarına ve ye· 

cenaze bir denizaltı i'emisine ve yeti, eaylavlar, baeta Mereeal ol tiemekte olduklarına iÜvende 
isterdik ki : Toprağa kalbimizi katalım, 

ya bir destroyere naklen Mayo mak üze e kara, deniz ve hava olduğunu bildirmietir . 
iskelesine Qıkarılacak ve orada kuvvetleri mensupları ile mülkt 
bulundurulacak olan bir top ara erkan, Cumhuriyet Halk Partisi 
basına •aıedilecektir. erkAoı, dekan ve profesörleri 

-------------------

Cenaze bu suretle lzmil is- başta olmak üzere Ankara'daki 
Yüz ~inferce yur~~aş 

tasyonuna aötürülerek AtatQrk'· fakülteler, harp okulu te diQ'er h r 
ıon i tı·ram vaziTeün ıntf kompoıiıyonlırına takı yüksek okullar talebeleri, me· 

lacak olan huıust ugona irkAp morlar, mnll ticari te idart te· 
edilecektir. • oekküller mensupları, matbuat 

.. . 
sını yapıyor 

lzmitte yapılacak törene vi- mümessilleri ve arza eden halk 
layct erkAnı, kara ve deniz kuv· Katafalk'ın önüuden i'eçerek res Atasının ölOmOne dayamı-
vetlcrine mensup kıtaat ile mek mt tAzinıi ifa edeceklerdir. yan on bir yurddaş öfdQ 

teptiler ve halk ietirak edecektir Cenaze töreni lstanbul, 18 (Radyo) - Dol· 
Bu \':li'OU iki büyük Türk ean· 21 Sonteerin 1g3j Pazarteai mababçe Sarayında AtatOrklln 
c ·ağı ve iayet ıenain bir ıurette günü: önDode ihtiram geçldl iki gOoden 
defne dellariyle tez1in edilmıe Cenazeyi takibedeCt!k zevat beri muntazaman devam etmekte 

olacaktır. uat g a kadar Kamuta:r binaeı iken dan tehacümOn tevlit ettiği 

Cenazeye refakat edecek O· na ielmie bulunacaklardır. Ec lzdlbamden dolayı ekserisi kadın 
lan zevat lıu trene bineceklerdir. nebl, murahhas heyetleri, Anka-

1 
olmak Uzere onblr vatandaşın ve 

lımitten Aaknra nakli esna- rapalas holünde toplanacaklar fat ettiği teessQrle haber alınmış 
Aıoda altı subay cenazeyi bekli- ve bilahare kendilerine tahsis tır. Zabıta ıazımgelen ve lcapeden 
yecektir. odilen yerleri iegat edeceklerdir tedbirleri almıştı . 

Cenazeyi nakledecek katarın Top arabasının önünde gide HUkQmet bl; teblf~ ne rede 
gece geçece~i istasyonlarda me cek olan kıtalar, Kolba~ısı Halk ş 
tıaloler yakılacak, katar kasaba sineması önünde bulunmak üze· rek yapılan ~esayaya riayet edil 
ve köylere yakın olan istasyon re Çankırı caddeeı boyunca yü· meslol bıtlkımızdan reca etmiştir 
!ardan geçerken, mahallin en bü rüyüe kolunda toplanmıe bulu . 

liyerek Etoogtrafya müzesinin yük mülkiye memuru bulundu- nacaklardır. Yabancı kıtalar Par 
m13thaline tekarrüp edecekler ve 

"'u h"lde '-aıaba ve ı..xv halkı ti binaaı ile Halk aioaması ara· 6 
" • • •v., 3 numaralı krokide iÖSterildi~i 

ıoratıodan aellmlanacaktır. sıuda kendilerine Q"österilecek Ahzı mevki eyliyeceklerdir. 
Cenazeyi hamil trenin Eski yerde yürüyüe 1 olu nizamında Tabut i'eoeraller tarafından 

eehlre muuaalatında aakeri me haıır olacaklardır. mahalli mahsusuna nakledilecek 
rnılm yapılacak H bir ihtiru Saa\ 10 da tabut, frak giy· ve tören burada sona erecektir. 
kıtası aelıim resmini ıra ederken mie ll saylav tarafından kaldırı C I 
bandosu dı mıttem havalarını larak, Kamutay bluası önünde 1

1 
encaze a al yı ti t k 

b enııze a ayı şu sure e eşe 
ı;alacaktır. Bu törene vllAJet as· bulundurulacak olan lop ara •· · kDI edecektir: 

Makberinio ka'rına avuç avuç atıtltm . 

Doyamadık sevgine doymamız da imkAnaız, 

Sevafo tanrı iİbidir,hem a-enit hem mekaosız. 

Yaolı gözler arıyor gür sesini bü.stünde 

Ji:bedfsin ( ATATÜRK ! ) ııönüllerio Qslilnde ! 

Kucaklamıe i'Ördükçe seni eanh bayraQım 
Ebedi oldu~una her iÜn inanaca~ım ! . 

Mersin : 14-11-938_) • 
Hasan Dayı 

Cenaze merasimine iştirak icin , 
Birinciden artan 

Sovyet Heyeti 
1stanbul 18 (Radyo) Atatür· 

kün cenaze merasimiııde buluoa 
cak olan Sovyet heyeti bir Sov· 
yet destroye ile tstanbula ııcel· 
mie ve askeri merasimle kareı
lanmııtır , Heyet Parapalas o· 
teline !inmittir . Heyet ayın on 
dokuzunda Ankaraya hareket 
edecektir . Heyet : 

1- B. Potemkin, Hariciye 
halk komiseri muavini 

2 - Amiral Yumaıef, Kara· 
deniz filosu kumandanı 

3- B. Tereotiev Sovyet 
Ankara bilyük elQisi 

Bul gar Heyeti 

' Alman Kolonisi 
Atatürk anıdına bir 

çelenk koydular 
Ankara 18 .Radyo• 
Ankaradak.i alınanları temsil 

eden bir heyet bu gün ulus mey 
danına giderek Atatürkün anıtı 
önüne bir çelenk koymuşlardır. 

An~ ara (snaf cemiyeti 
Ulus meydanında 
Atatürk'ün anıdı 

önünde 
Ankara 18 •Radyo. -
Ankara esnaf cemiyetler 

ulus meydanına giderek Atatürk 
ün heykeline çelen koymuşlardır. 

Muvakkaten tali kona~ı kar 
şısmda bir alet parkı kurul 
muştur. 

Yeni istasyon mahalli ıçıo 

muvafık bir arsa intihabile uğ 
raşılmaktadır. 

Meteloji istasyonuuun tana 
re ve ziraat noktai nazarından 

çok ehemmiyeti oldullu malum 
dur. 

Bunun teessüsü ile eehrimi 
zin mühim bir noksanı ortadan 
kaldırılmış olacaktır. 

Aletler Avrupadan eehrimıze 
i'elm iştir. 

Pek yakında istasyon esaslı 

bir surette faaliyete baehyacak 
tır. 

Adliyede 
Meşhut 

va kası 
suçlar 
yok 

Oubeı iÜnden beri eehrl· 
mız adliyesine meehut suçlar 
kanununa airen vaka sevkedllme 
mietir. 

Şehrimiz Ticaret ve Za~ire 
borsasında 

kert ve mülk1 erkAnı ietirak ey· sına taıedilecektir. Bu. esnada! 1 - Mızr11klı bir sOvarl alayı 
liyecektir. fetasyon peronunun cenazeye refeket edecek o!an 12 2 _ Topçu tnburu, lstanbul 18 (Radyo) Cenaze 

münasip mahallerinde meıaleler genoral, top arabasınıu ikı tar'! 1 3 - Alay sancağı ve bando· merasimine ietirdk için gelen 
Edirnede 

Dün ıehrimiz ticaret ve za· 
bire borsasında 45 ton yumu 
eak buğday mersin mağaza tes 
limi 4 kurue 87~ santimden ve 
45 ton anadolu arpası on beş 
günde mersin ugon tesilmi 
üç kuruş 75 s11ntimden ve yüz 
ton kepek mersin mağaza teali 
mi iki kurue 25 santimden te 

60 ton şark üzümü mersin va 

bulundurulacaktır. 
1 
fında kılıflarını çekerek mevki I su ile Muhafız Alayı, 'Bulgar heyeti dün ~a~t üçte An 

Tren Polatlı ile Ankara ara alacaklardır, t 4 - Alay sanca~ı va bandosu karaya hareket etmıetır . 

Edirne 18 "Radyo" _ aıon teslimi on kuruştan ve 60 
Edirne gençligi dün Atatür ton elbistan malı fasulya mer 

kün abidesi önünde toplanmıştır sin vagon teslimi dokuz kurue sındaki istasyonlardan gündüz 1 Ta\ıut toı. arabasına ~azedil ııe Bahriye alayı, Heyet ile beraber Sofya 
&reçeCeQ'inden mahallt köy ve ka ' dik.ten sonra, v~rilec_ek işaret ü J 5 - Ecnebi kıtalar· altBbe sı birinci alayın~ mensup 62 nefer 
saba mektepleri talebeıi de is· I zerıne, kıtaat yurüyuee başlıya· raslyle, den müteeekkıl bir kıtai askeri
tasyonlarda treni eeUlmlıyacak- 1 cak \"e cenazeyi selQmlıyarak 1 6 - Böndosu ile bir deniz ye -bayrakları beraber- An· 
ıardır. numaralı krokide a-österilen yer morrezesl, karaya aitmielerdir . 

Bu toplantıya bu gün cdir 50 santimden ve otuz ton yine 
ne gedçliği binlerce halk iştj elbistan fasulyası mersin ma 

gaza teslimi dokuz kurus 75 rak etmiştir. Büyük bir miting 
santimden ve on ÜQ ton anado 

yapmışlardır. Millt ebedi şefin 

1 lerl. 111· almak üzere ilerlivecekler · 7 - lkl tarafında kılıç çek- Hevet : 
Ankara'ya muvasa at " ı ı t 2 b " 

d . B - - -. ee asında kıtaa m ş vaz yete t ~eneral ulunun 1- General Panof 

batıkası halkta göz yaşları ara lu mttlı fasulye mersin ma,:ta 
za teslimi sekiz kurue 125 san 

sında taziz edilmiş ve gençler 
timden ve bee ton maraş pirin 

canlı hitabelerde bulünmuşlar, 

tu-rk ci mersin mağaza teslimi on ye Atatürkün gençliğine 
20 Sonte•rin 1938 pazar günü ır. u yuruyuv n ı t b saray 

v ta refakat eden bandolar çalını· ve ceoazey ıışıyan top ıHa ası, Nazırı 
Cenazeyi taeıyan tren saat 8 - AtatUrk'lln harp ve islik 

10 da Ankara lıtaayonuna muva yacaktır. . lal madalyelerlni taşıyan general 
sal et edecek te Reisicumhur, Bü Cenaze alRyının nlhayetınde 11 ve onu takip eden RelslcOmbur 
yük ~tillet Mecliei Reisi, MareeAI gidecek olan piyade taburunun erkanı, 
icra Vekilleri heyeti ve eaylavlar kolbaeısı Halk sineması önüne 9 - AtatDrk'Uo ailesi efradı, 
tarafından merasimle karşı lana· gelince tabur duracaktır. Mütea· İ 10 - RelslcOmbur, 
caktır. Bu karıılaema merasimi· kibeo, yRbancı kıtalar da h~r~ke 11 - BOyOk Millet Meclisi 

te aeçerek top arabasının onu~· Reisi, Başvekil, Mareşal, 
ne bir piyade taburu iıtirak ede dekı yerlerini iıaal edec~klerd_ır _ P t k I _ 
cektir. Bunun t1zerine cenaıeyı takıp ro O O 

Tabut ugondan indirilecek edecek olau ıevat l ııumarah 12 - Ecnebt misyon eeflerl, 
ve bu esnada ihtiram kıtasıua krokide göe.terildilli teçhile, yer 13 - Kordiplomatik ve mis· 
refnklit eden bondo tarafından yon şeflerine merbut heyetler, 

terini alacak ve arkalarına, ala· 
Chopin'in mAtem mareı Qahna· yın niha1elini teekil edecek olan • Protokol • 
cakıır. Tabut 12 i'eoeral tarafın tabur ilerliyerek korteji kapıya 1' - icra Vekilleri heyeti, 
dan kemali tazimle iıtas1ooun caktır. - Protokol -
büyük holünden Q"eQlrileoek iı· Bu ıuretle teıekkül eden ce 
tasyon merdivenleri önünde bu· nar.e alayı, verilecek bir işaret 
lundurulacak olan top arabasına tlzerine, hareket eyliyecektir. Bu 

vazedilecektir. 
Top arabası istasyon cadde 

sıni tAkibeo Büyük Millet Mec· 
lısiue dogru llerliyecektir. 

istasyondan Ulaı meydanı· 

on giden caddenin iki etrafına 

asker dizilecektir. 

Tabutun top arabaaına nak 
li eRoasmda 101 pare top atıla· 

caktır. Tabut frak giymlt 12 say 
lav tarafından top arabasından 

indirilecek ve Kamutay binası· 

nın methaliode önoeden hazırla 

nan mahallt mahıusa vazedilerek 
bıı· katafalk tücuda getirilecek· 
tir. Katafalk'ıo iki tarafına altı 
oku temsilen altı metale konula 
cak H bu meıalelerin yanların 
da HQ te ıolda birer 'Q'8DRraJ, 

birer subay ve erden mılteeakkll 
altı kiıilik bir heyet bdy6k ftnl· 
formalarına llbiı te kıhçları çe 
kilmie bir taziyeUe tbim nöbeti 

beklirıceklerdir. 

' ''. ,.. -

esnada Riyaseticümhur bandosu 
Chopin'in maten marşını çalma
ga beelıracak ve diQ'er bandolar 
mOnavebe ile ve alaydaki sırala· 
rına göre mAtem havesı Q&lacak· 

lardır. · 
Alay yUrüyüee baelamaaın 

dan itibaren crnazeniu mOzere 
muvasalaıına kadar her 5 daki· 
kada bir adet top atılacaktır. 

Alay kıtaatının kolbaeısı 
bahriye caddeıi hizasına varınca 
kıtalar ÜQ numaralı krokide iea 
ret edilen yerleri alacaklardır. 
Topçu taburu krokide learet edi 
len mahalle yaklaeırken yolun 
saQ'ına yanaeacak ve tam mevkii 
ne aelince duracaktır. Türk piye 
de kıtaatı ile ecnebi kıtaatı yü 
ruyöıe detam ederek krokide 
aöıterilen yerlerini yoia tetCihi 
cephe ederek iea·al edecekler ve 
cenaze i'eQerken eellmlıracak 
!ardır. 

Cenazevi taııyRn lop araba 
ıı ve buuu takip eden heyet iler 

HS Savlavlar, 

- Protokol -

rn - Barem bçOncU dereceye 
kadar askeri erkan 

17 - Barem QçQnca dereceye 
kadar mDlkt erkan, 

18 - 8ir piyade taburu. 

Matem marşlar. . 
ı - Gerek lstaobul'da gerek 

se Ankara'da yllrUyUş esnasında 
cenaze alayına refakat edecek o· 
lan bandolar mlloavebe ile Chopio 
ve Betboven'ln matem marşlarını 
çalacısklardır. Bandolar tarafından 
verilecek fasılalar esnasında tram 
petlerl sOkQt içerisinde yOrOyDş 

takip edecektir. 
2 - Birinci dereceye kadar 

dahlll teşritat olup merasime işti 

rak edecek zevattan mlllki erkan 
sUlndlr şapka frak, •sıyab yelek 
beyaz kravat. ve askert bOyQk 
Un1fÔrmalarını giyecekler ve istik 
ıal madnlvası takacaklardır. Elçl 
ter ve maiyetleri bOyOk Unlforma 
giyeceklerdir. Onlforma giymiyen 
sefirler frak giyeceklerdir. 

2- General Daskalof 
3- General Bukaehi 
Askert kıtaat 

Macar Heyeti 
lstanbul 18 (Radyo) Millf 

Macar ordusu da büyük mate 

mimiıe ittirAk etmeyi kararlae· 
tırmıe, General Ozeniyofun ri
yasetinde iki albayın refakati 

ile bir heyet Peşteden Ankara
ya hareket etmietir • \\~ 

1 - EkselAns Zoltan Maı fas· 
sy do Batizfa(va macar ankara 
sefiri 

2 · Tut general Eugene Beus 
zkay, 

3 · Albay Emerich Nemeth 
4 · Albay Alexandr Magyar 

ossy 

Heyet on dokuz teşrini sani 
de istanbula gelecektir. 

di kurue 50 santimden VEı on emanet ettiği cümhuriyeti müda 
faa ve muhafaza edeceklerine beş ton karaman üzümü on 
Atanın manevi huzurnnda and iç beş günde vaQ'oo teslimi ou bir 
mişlerdir. 1 kuruş 625 santimden ve beş ton 

C 
• • J 'acı çekirdek otuz bir güode mer 

enaze merasımınue i SİD teslimi otuz yedi kuru& 50 

~uıunacak ~eyetimiz 
1

: :~~~:k~::k veotu~ir:!diton k::~: 
75 santimden ve ilQ ton acı Qe 

Dün Ankaraya 
1 
lrirdek marsin mağaza teslimi 

gittiler 1 otuz yedi kurue 50 11&ntimdeo 
alınıp satılmıştır. 

Büyük Sef Atatürkün ha· Adana boreasıoda kluland 
zin cenaze merasiminde buluna pamuğun 36 - 41 parlak pamu 
cak İçel vilAyeti heyeti 
dünkü ekspresle eehrimızdeo A'un 3~ - 34 kurue arasında. 

ve temız pamuğun 26 kuruetan 
ayrılmıetır • 

Heyet belediye namına reis 
Mitat Toro~lu, C. H. P. temsilen 
Dr. Muhtar Berker. halk namı· 
na komisyoncu Fehmi Tezelden 
müteşekkildir . 

Şehrimizden daha bir çok 1 

muamele gördütü bura borsa 
sma verilen malumattan anlaeıl 
mıetır. 

limammıza gelen ve gi~en 
vapurlar kimselerin törende bulunmak 1 

üzere Ankaraya gidecekleri ha· Dün limanımıza gelen Et·· 
ber alınmıotır . • . 

~ ruek vaporu bır taraftan yükünü 
• 1 boşaltmıe ve diğer taraftan tüc· 

Akşam Sanat mekteplerıne car enası aımıe oımakıa bu gün 
saat onda hareket edecektir. 

f a g"' b 0 t a f t } y Q f R~~anya bandralı Romoni 
ve lngılız bandralı Herıdlrk va 

Vilayetlerimizde yeniden kurulacak 
porları Çimento ~ve Rus band 
ralı Kola vaporu Knramauoıla· 

ra aid kömürü ve Türk baodra 

Maarif VekA.leti _halkın ak Itır. Bu sene buralarda on be 
1 
lı t~al vaporu maden kömürtl 

fam eanaL mekteplerıne göster I şe yakın sanat enstütüsiyel ak· I Reoıt ~e ~afak vaporları ker~e 
dıklerı rallbeti dikkate alarak şam Bana\ mektebi kurUlllCaktır ı te tahlıyesıoe devam etmektedir 

1 
yeniden birçok vilAyellerde ak buudan baeka lstanbulda da ler. 
şam sanat mekteplerile sanatı Bakır~öy ve Sttrıyer~ ~azaların j ltal1an bandralı ÇıliQYa va 

t -t-ı . k k da bırer sanat enstutusü açıl poru Q< eitli tüccar en ası olarak ene u u erı urmay a ar ..!r ver 1 . . . r 
· b h h 1 ki b maeı ıçın tetkıkler yapılmakta limanımızdan hareket f!tmiet ir. 

ruıe u ueuota aur ı ara aı dır. 1 . · 
lanmıştır. Halkın sıınat mekteplerine tır. bu değlşmelerın esası onla 

lık iş olarak timdiye kadar daha kolay devnm et01 eıerl için rıo kolaylıkla ve ielerine engel 
hiç sanat mektebi kurulmıyan mevcut talımatnameler üzerinde olmıyacak bir vaziyetts devamla 
vi!Ayntler aıöz önüne ahnmıe de bazı deAiemeler yapılacak rıdır. 
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Macar Basını Muvalf ak olmanın sırrı 1 M E RS i N 

Ford diyorki: 1 
i L A N 

Büyük şef Atatürkün hazin ölümü münasebetile 
sah it eler dolduruyor 

Dünyanın en cok muvaf· Pi YASASI 
fak olmuş adamının a~zından 18- 11 - 938 'ı 
muvaffak olmanın sırrını ö · Pamuklar Ku. s. ı Ku .s. 

Tür~iye yağ ve mamulatı sanayii limitet şir~eti 
Mersin şu~esin~en 

reiımek istiyor musunuz? Ôyle Kıevlant 4~ 
Gazi bütün türk milletinin tekrar haya· ise Fqrdu dinleyiniz. Dağmah 36 

Ford diyor ki: Kapı malı 35, 
ta doğufunun ve Tairkiyenin yeniden Kendi !şine bak, IOzum- Koza 7,50 • ı ·d • n k l · h Kırma yok kuruluşunun tımsa ı ır ıu,, ~ na aşa .ara. gırme, a- Kozac arlak.ı 3f•, 

yatte ılerlemenın ılk şartı bu· P 5 • 

Bodapeşted Almanca ola , sındakı muazzam fark ııaıinin dur. 5Buğdayd. çavdar 
rak · · ...ı.ı ·d · Mu k ert ana oı 4,50 ıntışar eden ve yarı res111 aserı ır. na aşayı kavgaya ka- y 5 hÜİiomet orianı olan Fcster ı Bu mukaddemeden sonra dar göturme, Eiar mesele si- um.uıa~ °'"2 

Lı~yd gazetesinin 10 11-9.38 . Mustafa Kemıılin çocukluğun· zin yapabfJeceA-iniz bir işe ait Yerlı bugdayı 3·50 

tarı~ti . akşam nüshasında ılk 1 dan ~itibaren hayatı, tercüme ise onu yapın; deQ'ilsa yapa- Çavdar ~"3 7 
&ahıfeyı tf'mamen kaplayan h 1. T ı..ı . . . . Anadol yulaf 
ve 

1
• k. . h. re .1 de de bir a ı, ral usgarptakı mUcahe· bıleceA-ınız zemeoa kadar bek· 

ıncı sa ı sn ı h d . A . 1 • Arpa 
SUtUn işğal eden mufasal ~e 1 e esı. . n~f~rtalardakı Kah- eyın. 
Aladar v. Simonffy imzah bır 1 ramanlığı ıstıkt41 savaşı ve Parayı en esaslı bir ihti· Ana~ol 
Yazıda evvela şu mukaddemef muzafferiyetleri, yeni tDrk yaç diye dUşllnme, hayata pa Y t-rlı 
kaydediliyor. 1 devletini kuruşa ve bilhassa ra kazanmak kastiyle girenle- Nohut ekıtra 

"As~rlarca ev~el Os~anlıl başardı~i ; iokılAplar hakikate rin çoğU soluiu dar011cezede f'aıulye 
hanedanının ced~ı. ekberı Su( uygun tafailatiyle yazılmışJ\'9 alırlar. ı Yula~ yerli 
~an Orhan ne ı~ıyse'. yahut şöylece bitirilmiştir. Servet kendi gelir. yapıl Mercımek 11rk 
zamanımızdan bır mı sa\ alır Bazı tezadlara rağmen o Sahlep 

8ak- bu gilrı italya için Duce 1 . . . 'maz, Tatlı o .. en 
n . . . 1 b. h poPiller o muş ve sevıtmıştır. Benim hayatımda para ç i 

e 1~e, çok ıstırap ı ır asta . 
1 

. . Balmumu 
h~tan ı sonra bu sabah vefat ~·. hassa k~n~ısıne çok bUyUk hiç bir zeman bir gaye olma Cebri 
eaen gazi de Türkiye için o- ıyılkler ettıiı halk tabakası mıştır. Hiç bir zeman para 
dur. Daha vazıh bir ifade ile onu .. sev~rdi. Ve halk Selanikli kazanmayi dUşQumedim ve hiç Susam 

3,,75 
3,50, 
5,50 
8,,10 
s,so 
4, 

10 
17, 

Gazi bUliln TUrk mitletinm kUçuk bır memurun °4lu olan bir zaman onun arkrsından . Yapalı 
t~krar hayata doğuşun ve Tur ·onun şahsında bir Anadolu koşmadtm, fakat faydalı it Sıyah ~Bk 

Memur alınacak 
Fra ısızcadan Tiirkçeye v~ türkçedeu Fransız 

caya tercümeye muktedir ve İ)' İ lürkçe bilen vH 
daklilografıle y~zı bilen bir nwmur alınacaktır. 

TH1ipl11riu hal lf~rciime ve Vt>Sika suretlerini 
V•" fotograflaruu adresimize göndermeleri veya n ı u 
racaal etmeleri ılAn olunur. 12-16.19 

i L A H 
Mersin Bele~iye riyasetin~en 

No. Ne,·i ic tt r müddet! ilıale tarihi 
49 dükkan ihalt~ tarihinden 6-12-938 

itibaren mayıs 941 
• gayesine kadardır 

Mevkii 
llal ici • 

Yukarıda mevki ve cinsile ihale günü yazılı 
olau dükkan ttcık artırma suretile kirayaverilecek 
tir. Kiralanıa·k istiyenlerin muayyen oları ihalP
~iiniinde saat 15 de muhammen kira bedelinin 

11 }iizde 7 ,5 rıisbetin«ie muvakkal leminal ve licaret 
od~sında k a )' ılfı bulunıluklarına dair vesika ilP. 
birlikte belediye dairt>~inde toplanacak olan encii
mene ruiiracaal eylemeleri ilan olunur. 

47 19-~2 .. 27-29 kıyenin yeniden kuruluşunun köyl~ ço~uğaou görOr ve onil yapan bir kimsenin parasız Şark 45,46 
timsaı·ıd ·ır. kandı etıııden ve kanından ... . Anadol .. ._ ... '..~ ......... ._._,.._._ • ....._ ~ ~ ........ ., .. 

G 
· ··ı·k t 

1
. bılirdi ve bu eebeble onun ba kalmıyacagına ımanım vardır. Aydın 51 52 .;. ~ v w • • ~ .,.... ........... ~ ........... ~!. .. 

erı" ı , umum ve po ı· . ç· · ... T ~ ... 
tik hayatta anorşi, bozuk bir 1 sıt ve beşeri ~lan baıı zaafla· . ıftlı~t~ . c~lıştığı~,. ma Yıkanmıı yapak 80 (• arSUS tüccarlarına •!• 
rt:ıaliye, bütün devlet dairele· rını hoş _ ~örurd~. k.e~dısin0e k~ne tam.ırcılığı yaptı~ı~ ~e Güz yunu yok •:• . .. ••• 
rınde ııtikup ve irti şA, genış mabud gıbı prestış edılı~ord . bır duiımende makıoısllık Konya mah tiftik ııo 120 •!• Tarsusta şımendufer ve nakliye işlerinizi •!• 
taba· '·aı d h 1 t t t .d füızıları da ona hasım ıdıler. yaptig"'im zemaoları zevkle ha- y t .;+ ~ olaylaşt ı racak Sigorla işlerinizi emniyet ve •:• 

K ar a ce a e .. ş e ı a• ... . ozıa ,.. • ~ 
rna mahkOm edilen ve rUtbe- Fakat hangı bDyUk edam var tırlarım. K • k 1 50 51 ~ .. süratle yapacak müessese hali faaliyete gflçti ... 
· d · h' b' h b 1 eçı 1 1 9 ..... Bıoden kendıliğioden gönUtlU ır kı ıç ır esmı u unma ÇUnkn o vakit tecrUbe •>emrinize amAdedir. C• 

olarak feragat eyleyen Mustafa sm? . . . . . kazandım. Ve bence hayatta Pirinçler •i• 1- Şimendiifer komisyonculuğu, Nakliye (• 
Kemal paşanın aihrm harbin· Obı~ktıf b.ır tarzda bakı kazanılan en iyi şey tecrübe- Birinci nevi mal 18 50 ·~ 2 \I r · · · · · l 1 .... 
den sonra eline aldığı miras lıncal gör~lur.lkı o, dUşmUş ve dir. Zaten insanlar bunun için ikinci nen mal •) - l a 1 ıstışare, ıtıraz ve leruyız ayı ta- .. ~. 
bu idi . F ı. • d. h 1· meğ tıp bır mı l~tten kalkınmış ya~rıar. tecrübe görmek ve ç 260 280 •) ları .; 

&!iat şım 1 onun 8 ve muzaffer bır kütle esaret r· · ay O 3 Y N kr H ,.1 1 ~ kına (terk terk ettiği mirBY kik .
1 

. . d . . 1 başkalarına faydalı olmak. K&hve 110 ~ angın, a ıye, ayal, t;ı ıaz ve ta ı - .... 
u~unıi hayattll ve maliyede ~~şuş:ir 1 m:,:~~e~~~~e ~~/~e " Ben yatağa yoruduğum Badem, çekirdek ::: sil sigortaları :f: 
n,zam memurlarda şarkın em- müstakil bir devlet geri ve mU tama gider, diolendi~im Z8· içleri •) /r..adri OfUrlugil Ve •: 
S&lini glirmediği dUrUstlOk tereddi Osmanlı imparatorlu men kalJiarım. acı~tıgım zema Tath badem içi 93 95 ! Recep gürışık ~i• 
~.e naınuak(lrllk, !fİm ve ma- ğundan gene bir medeniyet ya yerim. istirahat azlığı ineanrn Acı • ,. 57 !>8 ... ' • •• ,. 
rıfet i ktİHadt için millelin bU- ratrnış ve bilhassa her sababda vUcudUnU de, dimağmı da yo- Acı çekirdek 35 l6 f koflektıf şirketi •!• 
un.., tabakalaJında mOtezayı TUrkiyeyi kuvvetlendirmişiir. rar ve zehirler. Onun !çin bu Urfa Yağı 90 ıoo •> Tarsus Belediye altında .ı. t ~ •t 1 .... . .. 

bir gayret ve mesai .c 0 , mtlletinin ve devrinin en işi herkes kendi ihtiyacına İçel ,, 70 allllllmlllblmB&EEG~lmim ... 
-= Ru iki hal \ '8 vazıyet ara ilerı bir adamı idi. göre tanzim etmelıdir. 

Yahudiler ~eynelmilel bir 
şir~et kur~ular 

firhet yahudilerin • ı 
müatemlekelere yeri Miktarı 
leıtirilmeıini kolay· ı 5 4 14 O M2 

laftıracak 
ıı...o' ....... .. 

. La Hey, 16 a .a - Yahu· 9 l 90 " 
dılerin müstemlekelere yerlet 
tirilmeıi için beynelmilel bir 
tirket ihdası makıadiyle ilk 
•dım atılmııbr, 

Bu ıirket merkezi avro· 32165 ,, 
Pa yabudilerinin •muhaceretini • 
teahil edecek ve yabudilerin 
bazı müstemlekelere yerleıme 
lerini temine çalışacakbr bu 
tirketin teıekktUnne mtlteaJ. 
lik olan akıt ıalı günü tanzim 32160 ,, 
edilecektir. ıirketin ihduına 
llledar olmak üzre verilmit 
ol•n paralar ıimdiden f bir mil 

2 Yon florini ieçmit bulunuyor 1 2 975 " 
Emin bir mıntaka aranıyor 

Nevyork, a .a - Gazete
aıgari 7 00,000 mOlteci yaba-
diyi alabilecek emin bir mın· 22975 ,. 
taka aranmasını teminen in-
iiltere hükumetile birlikte 
bir plan huarlanmHı "'için A-

i L A N 
T. C. Ziraat Bankası Mersin şubesinden 

Satışa çıkarılau gayri nıenkullin 
Cinsi ~öy.. Mevkii his~esi 

Tarla çopurlu ze)' lurılu Tam 
deşlidoğan 

'. 

,, 

,, 

" 

yalına)ak köy dvarı ,, 

mil 

mil 

allah Allah 
le pesi 

allali aHah ,, 
le pesi 

tanı 

" 

,, 

Hududıı 
tarihiJ numarası 
şubat 165 Şarkan taşlık şimalen köse zade tar· 
927 lası gar ben kel ali tarlası cenu ben 

eylOI 
926 

" 

,, 

,, 

,. 

3 

l 

2 

4 

kuzıeu tarlası 
Şarkan laavace Anlon şimalen Abit 

oğlu tarlası garben hıdır oğlu iken 
elyevm kel oğlan tarlası cenuben hı
dır oğlu iken elyevm emine tarlası 

Şarkan halice tarlası iken elyevm 
tarik şimalen tarik ve emine tarlası 
garben larik Ctınuben halice tarlası 
iken elyevm mustafa ve hacı muslafa 
evlatları tarlası , 

Şarkan mehmeı çavuş tarlası iken 
elyavm larik şimalen larik garben ha 
vace anton larlası cenuben larik 

Şarlan ayşe larlası şioıalen kel oğ 
lan larlası iken elyevm tari~ ga rben 
paşa mehmet ali tarlası iken elyevm 
mustafa tarlası cenuben halil tarlası 

Şilrkau parpoei ali tarlası şimaıen 
m~hrneci .oğlu hacı hasan larlası gar
ben köy ık.en elyevm arap bekir P,v
latları ıarlası <~enuben tarik 

Sa~i~i 
Hacı sadık kızı mümine 

Kuzucu mustafa oğulları 
mahmul, mehmel ve 
tevfii 

,, ,, ,, 

,, ,, ,, 

,, ,, 

,, ,, 
" 

lllerika ıefiri Keaoedy tarafını 
layretler ıimdiye kadar in· 
iilterede Hollandıda Fransa 
da Danimarka da Belçikada 
!e iıviçredeJmll•ait bir tekilde 
karıılanmııtır. 

Bu memleketler kendi 
topraklarında esasen çok mik 
tarda yahudi bulunduğunu bil 
dirmiıle rdir. 

Şubemize ~8 ı 4 numaralı kanun mucibin~e taksistlendirilmiş. ipolek.li ~orçlarını vadesin~e ôdem~dıklerinden dolayı 
lıorcları muacceli~· el kesbed~n yukarıda isimlerı. y~zıh .. borç~~larm ısımlerı luzalarmda hudut cıns ve. nukta~ı. yazılı gayri
men.kulleri t 9_11. 9X8 tarihinde b(jşla yarak yirmı hır gun muddetle açık art~rr.Ha ya_ konulnıı~ş 9 .ı 2 ·9.38 tarıh_ınde saat ı 4 de 
birinci ihalesi y:.pılacaktır. Artırmaya iştirak edecek olan~ar arlı~ma bedelını.n yuzde 7.,5 gu nısb.-tınde temınat akçası ve. 
rı>ceklerdir. ihal~ bedtılınin bPştle biri peşin ahnm.ak sure_Lıle gP-~ı~e kalan n_ııklar azamı beş sene. v~ beş laksilte ödenmek. 
üzere 1 k raıala ~ albr.dilebileeelllir. Müterakim ver~ı della lı ye ferag .. harcı ve s~ır masraflar alıcıya aıuır, Daha fazla mıhima l 
almak istiyenlerin vilAyt>l id~re he)'etine veya ziraal bankasma muracaalları ılAn olunur. 

c 
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SAYF.A 4 YENi MERSiN 19 ikinci Terin 1938 

, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1 ~ Nisaiye 0 pratoru ve Doğum Mütaha ssısı il!J 

waumzu 

Y EDiM.ersin 
Ccnu ft etı çok okunan ve tutunan ıaz~te&idir. 

içten ve Dıştan günün en mühim ve en t Hze haberlerini 
YENİ 1v.[ERSİN DE BULURSUNUZ 

Yen•ı Mers·ın • ı ı Yıl/ıh fasılasız intişarın 
• da muvaffahiyetini halktan 

g6rClü:lü rağbete borçludur. 

VE N 1 M ER S 1 N : Sizin G~zetenizdir Dertlerinize dileklerinize JE~ 
M ER S ı N sütunlan açı~tu. ı 

YENi MERSiNİ : Okuyiınuz ve Okutmı
ya Çahşınız. 

Eli IE iN MATBAASI 
aba ait bütiin işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yenı ve çok çeşitli harfleri 

Yeni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

IHJ~lRl lID@W@& D~~~~~lL(gfM IHl&~IPlL(ğ~[L(g 
K:İj'D~P GAZETE VE >-1.!EC:ı.v.tU A 

·rabı yapıir 

11111 Oaifı ve MOesseselere ticar th e ai ~er çeşit Def terler [ vrakı 

i.:.I DOK.TOR il!) 

1 ~· -Va kup Aslan 1 
lftll Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etmişr;;J 

I
~ Hasta l< • rırıı her g ün 8 - 12 15 - ı 8 e kadar kubul ınuayene~ 

ve tedavi eder. ı~ 
ADRES: Mersin Bozkurt caddesi IEI~ 

Yoğurt pazarı No, 1 • 

~imim~ili!llil~tm~~~~ilml~~fil@Jr • = . • ~ .. ~--~ .. --·- -==a i . . . . . " "" . . .. •""""'"""' . ~-- . lif 

nı Yeni Dikimevi m 
ın Ruhiye Tutucu nı 

~ 
Mersin Bozkurt Caddesi Numara 120 ~ 

Metot üzerine her nevi kadın iç ve dış elbiseleri, rop, 
tayyör ve mantoları beğendirilmek suretile dikilir. 

~fili!~~~ l ~': ~~~~ .'~ / ~ ~~~mlmllimfill 
p~==~Jc==.;===3EE3~e=~· ~s••~-~~~~~======3"t~•E!3•~•eı:=E3' •ı• 

ı G•• Sigorta : : UVeD So·~yetesi : 
• • • Sümerbank Emlak ve Eytam bankalarının • • • • kurumudur . • 
: · 'l, ı\.M 'J1 ÜR : 
: Ve en güvenilen sigorta şir kelidir : •• • • H• yat, yaugırı, ı•a~ l ıya l, kwza, otouıohil sigorLala r ııuzı t~n ıuü~ail • 
• şartlar ve lediye kolay lak larile ya par. • 
• Mersinde Mümeuili • 

1 L==~=-==:=EE==~· •••••••••••• f';:~~=~N ... --.i 
1 

matbua Fa ura ve stire en net is für tarzda ve ~eğ m mek şart' le yapıhr. 
Hariçten yapılacak aiparişler kabul ve tezeldengönClerilir . 

....... ........................ *·•·· 
~ • 
• SIHHATİNİZİ KQRUYUNUZı * 
: - :r.'1 AS~Li MI : 

: K.~YADELENi 
SULARINI IQMEkLE 1 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet VeKlletinin 672 numarall raporu ı 

TAHLiL RAPQRU 

1 

1 
Görünüş: Berrak Kalevi el; "ı oo sm3 su ya sarfulunaıı N. ıo 

, rnikdarı,, 0.2 sm3. 
Renk : Renksiz ~1fcmu erllik der cesi "F~ansız,, 1.5 
Koku ; Kokusuz Uzvi madrl~ ler. için sarfolunan müvelli-

dülhumuza litrede o.4o ntgr. 
Tadı ; LAtif Sülfal "SO 4,, lilred~ 0.0033 gr 

T 1 d l 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 

ea mü ; Mu le i N N 3 ilrat " o ,; ,, o.0040 
Nitrat "No 2,, J. yok a 
Amonyak ''NH3,, Yok 1 

Fennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itıba-
ren istasyona kadar içi kalayh kAI vanizli borularla içi mer.oıer döşeli ' 
bellurhavuzlara dökiilnrnktP-dir. Oradan d~ bütün Fiziki ve kimyevi il 
evst-tfuu muhafaza .ederek ve hiçbir suretle el değmeden hususi kim- •ı 
y<lgerimize ve Adana Sıhhat Bakanhğmın tayin elliği Sıhhiye memu-
ru liuzurlaruıda damacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile 

· yıkandıktan sonra doldurulmakta ve ağızları Sıhha t memuru Larafm- ! 
" dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir. * 

Yeni Mersinbasımevirnl•· basflm~tu 

IH~lfVı•A tK 

Pe$.inJzdeR GeJiy,or. 

( ~NA K°A~$1 

Ha ı'f'll-klı 


