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tını dinlemişler Dııbiliye Vl'kili, AtalOrkOn 

yOksek munevlyılıoıt karşı balkın inli · 
zamla gösterdiği bU ı metten Hıtriclye ve 
kili de bııriçte mubt Prem OltlmDze karşı 
yapılan tezabürallıın ve gelen binlerce 
tebrik telgrıflırıodlln bahsetmişlerdir. 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Yılı;I Sayı 
11 3147 

Atatürkün Mübarek Cesetleri Dün 
Istanbuldan ankaraya Nakledildi 

Tabutu taşıyan tren bu gün Ankarada Bulunacak 
Büyük ölünün Sandukası 1 

ı 

Yüce Başbuğ ve Reisicumhur Kardeş 
iranda Dii ·-ı saat g da l)olınabl1çe Sarayından alındı 1 • 

ismet lnönü 
• 

Çok büyük ve hazin merasimle 
Sarayburnuna getirildi ve Zafer 

Ordumuzu takdir ettiler ve kahram an 
aakerlerimi:ze aelam ve 

muhabbetlerin; bildirdiler 

Gazeteler lran milletinin 
hissiyatına terciman of ma~ta 
acı h"disatın seyrini ta~ib 

edme~tedirler 
T o r p i t o s i y 1 e y a v u z a n a k I _ e~ d i 1 d i 

; : Ankara, 17 a.a. - Reisicürn · li vazifeseverlerde n vücut bulan 
hur ismet fnönü :ue Gene1- i{7r: ı Türk ordusunıı, nsalet ve heybe· 

may Baokanı Mareşal Feni Çak· tin timsali olarak, .curur ve gü-Atatürk için y üz binlerce halk göz. yaflarını bol bol ·akıttı. 
ve onun ölümüne kana kana ağladı, Bütün _latanbul 

ölüm evine dö nmüş, kara bir bahtsızlık liçinde yafayor 
mak arasında ıeaA'ıdaki mektup venle bakırorum. Tüt k ordusu, Tahran 19 "Radyo11 -

lar teali olunmuştur: cümhuriyetin ve vat ıuı müdafaa· Pars aj a nsı bild iriyor : 
Mareoal Fevzi Çıkmak sıııın yenılmez Abidesı olarak Alatürkün ölümü karşısında 

G 1 K , s - d b İran milleti h iss iyatına tercu·m .... 11 

Resmi .tebliğ 
1 

lsı a nbul 19 (A.A) R cf'mi 
t~bliQ - Daha gün doğmadan 1 

tehir ayaklandı • E'inden fırla· 
Jan analar, babalAr, çocuklar 
Vollarda bır insan seli halinde 
H\' e ktıı1;1 \'e Dolınubalıçe ırnnı yı 
na do.ıru )Ol alın ıkuı d ı rlıı r . 

Va kıt ilerledıkço ge :ı i şle y en 
heyecaıılı ve telAşlı bu ıusa n 
&kıoı uıwak jauılarnıa, polis ve 
aııker sedleri öuunde kırılıyor . 

Yarını bayrakla rı, kapıılı 

<;areıla r ı, clu ı du ru l muş tramvay
ları ile lı-; ı aıı lı ul ş ı ındı öl ürn e 

\lirıe di>ıııııüş k,1 ra b ir bahtsız. · 

lık içıııdo yaeayor . 

An adolu, Adul rı r 'Ç'e lıütün 
l!alıil kıyılarıııı dolduran, danı· 

lara sı~mıyan ve peııçerelerd ıı 
&atan insan ') ııtıııl ar ı en küçü 
Qündeıı en büyüeüne kadar ka 
dın, erkek, genç. ihtiyar binız 
aonra geçecek olan Atasıııa son 
lazımini ıfa edebılmek için bır 
tek arzunun aıeş ve ıstır&lıı ile 

Yanmaktadır . 

Efvelce geçti~i yerleri bay
ram Yerine döndüren büyükler 
büyüaü Atatürk şimdi buralar
dan lıayraQına sarılı tabutu içiu 

de ııeçccekıir . 

Bu geçiıl görebilmek, göz 

'8fları dökebilmek için bütün 
l ıtaııbulun saat aekizdenberi de 
niı seferleri durdurulduğundan 
halkın Boğazdan, Kadıköyden 
•e sair mahallerden sandallarla, 
moıörlerle geçmekle olduQu gö

r6lmektedir • 

Vapurlarda yer yok. Otuz. misli 
Gcreıle veeaiıi nakliye bulamı 

Janıar pek çok .. Adalar, Ana
dolu kıyıları kalabalık bir halk 

ktl ılesıyle dolu •. 
Harn yarı bulutlu ve fakat 

Rılneelidir • 
Srılıa hın saat dördündenlıeri 

her taraf bir maheer yerini an
dırıror • 

ene urmay ın ayın gö7.lerimiziıı öııuu en ır an .. 
Başkanı uzak bulunmı:racaktır. olan g azeteler ncı r o ka)• ı soy 

AlatOrk'üıı ebPdf hayata in· Sayın Mareşal, siz muzaffer rfoi ta k ip etmekte ve buna a id 
ı t her gün sahıfeler dolu vazıl "' r tik a lini, onun hazarda ve sefer· kumaııdc.mlarla mu ınre >e me)· · ., .... 

. J" . k yazmaktadırlar. frıın gazetelerı· l de rakın arkadaıı olan size ve tiaıılArında gecır ığım ya ııı ar· 
.h . d Atatürk ün ziyaım fran iç in 

Atamız kurduğu Büyük Millet Mecli•inden çıkarlarken:;~ 

bu l hal~ı bu gün . en acı, en 1 lstanbul Vali ve belediye re isi 

nı n temlı , •111 Alomlı ve kara gQ· 1 Muhittin OstündaQ' , mevki ve de · 
ntiııü yu şıı dı . Hüyük Ulu Ata- · k t 1 

1 

nız omu an . arı. 

tü rkün tnbutları bu gün lstan- 1 t b ld b 1 b' 
. . s arı u a u un an ecne ı 

buldarı Aııkarayu n akledıldı . 

S 1 1 k k . d ı konsoloslar, Askeri ve mülkl er· a oa ııın pe er enın en 
ili haren saray e•rafı ve tabutun 1 kan 
geç irileceği her yer yüz binler· ı Rektör, Dekanlar ve Profesör 

ce halk tarafından dolmuştu . teri başda olmak üzere üniversite 

Bütün gözler vaşlı ve her-ı ve . yüksek okul .t~lebeleri , 
kes huzüıılü idi . Partı erkanı, Halkevlerı ıdare hey 

Büyük haşhu1tun sanda • jetleri, lı~iler yedek subay okulu 

k ., ları huşü içerisinde saat ıekiz talebelerı. 

onun zaferlere sevk ettiQ'i ve gö· kRdRşlı~ın hatıraları zı uım e k b" 
pe uy üte o1dul!unu tebaı ü z 

zftlgibi at vdiQ'i e -:ı nlı Or dusuua canlıdır. ır d "k 
Bu sözlerimi, ayni ıamanda " e ır 1 ten sonra Atalürkün çok 

IAziyet ederim. Sevgili BaehuQ' 1 büyük b ' t hl k 
karR, deniz ve ha9a ordumuz 

1 
k 

1
. kır e 1 eye ma

1
ruz mem 

Atatürk!\n hatırası kaı·eısıoda . . e e ı urtarmıe ve ranlılarle 
acımız ıesellı huımaz derecede selAm ve muhabbelımın_ ve sızın Türklea arasındaki sui tefehhü 
deriu re duygularımıı samını i yük 11ek sevk ve ıdarenıze hAlıe mü ayni azme sah ip olan hü 
ş ıjkran ve tAzımle meşbudur. iLimadımıo ifadesi olarak kabul kümdarımızla birlikte izale ede 

Emekli bir mensubu olmak buyurmanızı rica ederim. rek iki millet nrasındtt ebedi 
la iftihar eııi~ım Türk ordusu RelslcOmhu r bir dostluk ve sarsılmaz bir kar 
nuo Başkumandaulı~mı ;"temsil ismet lnönü deşlik hissini yarJtmıetır. 
etmekle, yüksek vaıife hisleri Sayıo ismet f nönü Sadıabat paktı, bunu imza 
içıude bulunuyorum. Az.im kar Yüce Başbuğ \'8 Cümhur Başkanı eden dört devletin deQ'il bey 

Atatu- rk'u· n ebediyete intika nelmilel bütün devletlerin de ve tecrübeli kumandanlar. eef-
linden mütevellit taziye ile gerek itimat edebilecekleri bir sulh 

katli ve fedakAr zabitler ve türk vesikası ve mesnedi olmuştur 
milletinin hak!kt öıü olan kahra eabeım ve Gerekse kahraman Dost İran milleti kardeş Türk 

man erlerden ve cümlesi ehliyet - Sonu ikincide - milletinin matemini paylaşmak 

Sabık [f gan Krah Amanulla~ Han 
Cenaze merasiminde bulun
mak için I stanbu la Geldi 
Amanullah Han, Atatürkün l l azin 

ziyaından çok müteessirdir 

ta ve bu hazin fılümU teessürle 
karş ı lamakta haklıdır. 

Gazeteler; Iran milletinin 

buçuk ta on iki gen er.ılın elleri 1 Bu alayı Ata türkün ölümüne 
üstünde bulunduğu mahalden atlıyan, bağıran, hıçkıran ve ba· lıtan lıul - Rom11da oturan 1 delil biltün ailem birdenbire 

eeki Afga n kralı Amanullah J beynimizden vurulmuşa döndük 

bu acısıuı tesliye eden yalnız 
bir eey vardır. O da cumhurre 
isliğine Atatürkün dairui mesaj 
arkadttşı siyasi faaliyetlerinde 
beraber bulunduğu ve QalıetıAı 
ismet lnönünün intihap edilmle 
olması millet ve d evlet işini eli 
ne almış bulunmasıdır. BUyük 
öl~Tlün şerefli hatırasını tepcil 
edıyor ve bu intihap dolayısile 
iki kardee millet arasındaki de 
rirı dostluğun kuvet bulacağına 
katiyeıle inanıyor. 

kaldırılarak Dolmabahçe saray ı - yılanlar da müteşekkil yüz binle rce AlatürkOn vefatını haber alı nca Bir müddet sonra da gazete 
oın dıe kapusu önünde bulu· halk takip ediyordu ala y saray şehrimize gelmiıtir. Amauullah ler bu müessif haberi teyit edin 
uan top arabasına hıçkırıklarla burnu parkının önüne geldi. diln öQle Qzeri Dolmabahçe sa ce Romada daha fazla kalama 

nakledildi ve tam saat dokuzda Buradan tabut top arabasın rafına gltmle ve halkla birlikte dım v_e hPmen IRtaııbula ham 
saraydl\O hareket olundu • dan ayni merasimle alınarak zafer AtalDrkün ıabutunu siyaret et kel ettım. Eger buraya gelme-

} · ı - il d ı · JİP son lhtıram vaziftiSini ifa 
13:.ı ıazın 8 ayın °0 u e torpitosuna vaz edi!dl. m etır. t d " 

Sabık kral gazetecilere e mesey ım, bu acı içimde ebe 
ları söylemistir: eun diyen ukde kalacaktı. letanbul 

- Çok müteessirim. Onu da yapılacak olau merasimde 

Dost ve müttefi~ Yunan 
Baıve~ili 

Yunan kralınınveE .. 
süvari kııası yürüyor te Jol a· 
Qıyordu . Bunu bandosiyle pi7a 

de, topçu ve deniı taburları ta

kip ediyordu . 

Zafer torpitosunun 1rılver

tesinde Amiral ŞükrO Okan ile 

d iğer amiraller beklemekte ve 

uüyük ölüyü eeJAmlamakta idi

ler • Zafer torpitosu saat onikl

de saray burnu rıhtımından af · 
rılırken binlerce halk göz yaı · 

k · R bulunaca~ım. 
ço severdım. omada radyo Sabık Afkan kralı bu 
dinlerken bayata gOzlerini kapa ri RÖylerken, göz yaelarını 
dı~ını haber aldık. Yıtlnız. ben edememietir. 

ıözte len milletinin tazim 
Zapt Merasime havada tayyare-

ler de iştirAk etmiı bulunuyor 
lardı . Askert kıtalardan sonra 
merasim komuıanı generıı.I Fah· 
reuiıı Altay at üzerinde ilerli· 

1ordu • Sayılamıyacak kadar 
çelenk vardı . Yüz binlere~ hHlk 
öz babasından fazla sevdııU 

At11sını taşıyan top ara başına 

IRriyle büyük ölQyıl selAmla· 

dılar • Zafer torpitosundan Mo· 

dn açıklarında demirleyen Yavu 

ın tabut 18,20 de nakledildi . 

Büyük Atanın 
yatak odası 

/erini de bildirecek 

Atiııa 19 (Radyo) Gazetele r 
Ankara va fstanbula gönderdık 
lcri hususi muhabirlerinin tel
grııtlarıııı günü gününe neıre
diyorlar . 

Yullarda birıkeıı halk zabı· ınüte\'eccihtı . Ynvuzda l>ir nskori müfreze ih Burada Her şey olduğu gibi 
tmım \' DZifetinde duruyordu • h Ed• ı k 

Yuna n başvekilinin Atatür
kün ~eııaze merasimınde bulu1J
mıı k üzere yola çıkmasmd 11 

bahseden gazeteler, aynı zaman 

da Metaksasın reni Reisicumhu 
rJt Yunan kralının ve Eltın mil

letinin de ıaziyelerini iblAA' ede 
ceQini yazmaktadır . 

tının ilınalı tedbirlerine reğ Cenazenin mevzu bulunduA"u 
llıen daima ileri do~ru tRşıyor Top arabası etrafında on iki Ge· 

ftfeiy~ ve askerin yardınıi) le ncral arkada siyah kadifeden bir 
intızam güçlükle temin edilebi· yasdık üzerinde Atatürkün iıtiklll 
liyor ve harp mad1Jlyasını ;taşıyan Ge-

l şıe AtatürkOn nakli me · neral llyas ,Atanın yavruları ve 
raainıi cfolayııiyle hah .sız. lstau kltibi umumisi. 

buı eoknklarının kısa ve hazin Samimi bir dostu ııfatile sa-
bir tablosu • • bık Efgan Kralı Amanullah Han. 

Ankaraya nakil töreni Başvekil , büyük millet mecli 

lıtıobul 18 (Rıd10) lıtau· ıini tem•il oden heyet. 

Snndukaııın yanında lıaş9ekil ve mu af aza 1 ece 
riyaseti cumhur erkAnı bulun ı _ _ . 

Buytllr Atannı Dolmabahoeıve kanepe dört koşe bır &aat 
makta idiler • sarayında ruhunu teı.lim eUiQı ve kapmın yanında telefon •. 

Her bee dakikada bir atı lan yatak odası ve bütQn dairesi Haftada bir defa kurulan 
toplar hu hazin son ayrılıoı göz bir eeyine el sürülmeksı ıin old u bu saat AtatürkOn ufulünden bP. 

leri yoolı lstaobul halkıoa tek 
1 
{tu gibt muhafaza edilmektedir ri hala ielemektedir. 

.. Tarihi 1atak odaaı, taaavvuruo Duvarda Moskova ıııefirlmiz 
rarlayor saat on dortte Yavuz fevkinde bir sn.lellkte dOşenmie Zekai Apaydının gönderdiğı 
büyük ölüyü ularak lzmite dol bulunmaktadır. oir taplo asılı durmaktadır. 
ru rol almıı bulunuyotdu. Cetlı bir karroıa, koltuk '°"u tklMI• 

Gazeteler; Ege uhiliııin iki 
tarafında yae3yan bu iki mille

lin ebediyen dost yaea1abilecek 

lerıne emin bulunmakta olduk
\arını da illve ediıorlar • 
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Cenazemerasimindehulunaca~ kamal Atatürk'ün H,,Jcika l\JpcliRi MAbus<ınında ispanyadan 
heyet ve kıtalar H t Motemimize iştırok edildi. Meclis Reisi gelecek heyet 

Ankaraya 8 Y 8 1 bir taziyet telgrafı çekdi Tayyareile Berselo 

!~!':,~~~::::~er A ••- M İ 11 i M {11c~ de 1 e d e - i •n~~~:·:~ ·:.:ı • :~ ;;: bı~" :.~1:11 00 0~~i~.~.'.~~" ı~~~."~t~~!ri · na~::. ~:~~~~f _ e~!-
türkan cena ze merasimiue i şti. 1 ı h or: yetçi b ir devlet haline soktu. Bu türkün cenaze merasiminde bu-
rak edecek olan ecnebi heyetj Mustafa Kemal, 15 nıayıs hu yeııı d ovll'ti lu n ıyı p ftılan Me bu1>n11 mfc: ı si ııd e ~J .,efis d üşünceye ıı~ l.uklarının ~e yazı lunmak üzere barselonadan tay 
ve kıt'ıılar şehrimi ze gelmeye .919 da 1steııbutdan Anart o luy H tıul ile alAkayı k er-me1ıt ya l nızı R.-isi U Curn illtj Huysın ınıs tara ı:ırı ııı!.1 _c k~erısıııd~. te saduf ol~· yare He hareket etmif ola,n is 
b 3şla mışlard ı r. Bu h eyet ve- ku'· hareke t e tl i. O gün Yuuanlı saltana& makamıııa i ııdırıtnı ı ş f ı . 0110 ı rat +- ci ılırn v13 lll t! bu sla ı ıı.uı· .. Ol u ıııuııd_tı ıı bı ra~ evvel tn· ı panya heyeti pazar ğünü öğle 
1 t d " lk. k • lnr lzmiri İ "-'~aı etm işlerdi Hu f 1 zıu ı ıı&ıh a bat ıle aynı zamanda l1d k 1 kt' n a r ıs asyon a mu ı \' e a s erı ... hir dar be değı l, galıp dE1vleıle· tanı ınd un a )·a k\a dııı e n en aut· . en sonra an araya ge ece ır. 

· ı ı. 1 k k ısgali n v n d ett ı hi ve aetird ~ yapı lm ı ş olan beled iye ıntihaba • merasını e t>arş ı anma la \'e eo e e rin d e vuıuııe atılmıa b ir s ille kun me tni a~a~ıdadır : b 1 B ı 19 (R d ) B 
bO &ün fecaatlerı . felQke tleri gı 1 

" ll müıınse etiyle başveki l e göu· arse oue, a yo - u 
dıler i ne tahsis ed ilen rerle re mi ı d i . o darbe ve L.u sille ıesirı " - Türkı) e R eisicümhuru d . ld ,. L. · 1 f d ı·ada ı'ntı'a eden bu"tu· n g l d ere<:ek, silecek ve o gün kanı u ermış o uır.u uır te gra var ır .,ar aze e · 
saf ır edilmek ted ir . 01• ö l kt k d " ve fat elmiatir . Kemal Atatü r k 15 8 d · 1 ı B" Ok ~ f v " k • öı- · \'e kapkara bir fütur içinde ka g s erme e gecı me 1• " ıın n şoy e yazıyordu : ıer uy ..,e tatur uu umu 

6 1 H ti B . t f b" taraf seııe evvel CümhurreİRİ olmua \' e "B hb ı · k t · ı " ~ · 1 · k e en eye er lan milleti gJldürecek adamın ır ara lan saray, ır v aua re er 1 • e mış o an munaseııetıy e neşrıyat yapma e 
d a ayni aüıı lstırnbuldan :yo tan galip devletler harekete cümhuriyeti s istem zihniyeti il t> pre n s ipler, gerek m e mleket, ge· ta, sahifoleri AtatOrk'ün hayatı
lu çıkması tarihin gnrip cilvt- geçti. Aukarada kurulan Büyük tars im etmie, Türk iyo'yi azimkA rek mı il e t için terakkin in V ı> re na ve büyük muvaffakıyetler!· Bulgar,lrak ve Fran 

sa heyetleri ile 
Emden Askeri 

müfrezesi geldi 
Ank ıırn, 19 (Rttdyo) - Cena

ze mernslmlne ıştirak etmek Uze. 
re Bıılgıır, lrllk, Frııosız mandaları 
ftltıoda kl me mleke ttende gelecek 
olan heyelJcr bu sıtb ıı h Aokara
l 8 gt>lmlşler ve lstasyond11 askPrt 
mOlki zı>vu t tıı rufından karşılıtn· 

m ış t ı rdır. Gelen b P. ye lle r Anka ra 
pıılas11 mlsafı r edilmişlerdir. Me m 
Jeke tle rl ord ıı larioı t '"'msll eden 
askeri kıtıı l a rd ıın lra n kıtaııtı saat 
8 30 du Atınıın ordusunu tP. msllen 
Emden krıı vözörfloe me nsup mor 
reze sırnt 14,10 Ankara g ann1' mu 
vasalnt eylemiştir. G ıırnlıon ve 
Mentı>z kumand anl a rı, h er kıtaoın 

mensup olduğu d evlet Ateşemili· 

terleri ve sefare t erklloı tuafın· 

da n karşılanmışl ardır. Askeri kıta. 
alımız selam resmini ıra etmiş· 

Jerdir. 

Iran, Yugoslavya mUfrezeleri 
lJ:ırp ok ul una, Bulgar mOfrezesl 
polis oku l . 0 11, Almım mUtrezes\ 
Gazi 1'~rblye ~ enstHUsUne misafir 
edlhnişlerdlr. 

Yüce başbuğ ve 
Rei•icümhur 
(Birinciden art•n) 

T ilr k ordusu hakkında lutuf bu · 
)' Ur ulan yüksek ilt ifatlarınız Tür 
kiye Cümhuriye ti kara, deniz• 
hıt Va ordusuna H\mim edilmiştif. 

S evai ve iılmadmızın değer· 

1i bir m isali olan bu kıymet ui· 
çılmez ilt ifat, iRhsımda ve Türk i· 

ye Cümhuriyetl ordusunun h er 
ferd inde ebedt eükran ve miıı
net hisler iyl e anılacak ve vaz ife · 
mizin b üyük bir enerji ile ifas ı 

içın k ıymet li bir d irektif olarak 
varlığımızda rer alacaktır. 

G üven çe gururla anmak lut 
funda bulunduğunuz Türkiye 
Cümhuriyeti orduları yüce Baş· 

buğ çe Cümhur Baekanına aynı 

hisler le bağlı kalacağını ızhar 

etmekle şeref duyar. 
Hakkımda gösterilen yüksek 

itımallarından dolayı bilhusa 

euk ran l a rı mı saygı ile arzederim. 
Genel Kurmey Batkanı 

Meret•I 

Fevzi Çakmak 

tanın ya -
tak odası 

- B irincid en artan -

Bü yük Önderin terki ha 
yat ehi lt ı yatak aynen mubafa 
za edıliy or. 

Büyük At8nın mesai oda 
eı do ayni sadel ikte döoenmie 
hulunma k&edır. E\'elki iiln keıı 
dı ıoin mübare k naaeı yatak 
tan ih tira mlıt alınarak tabı,ı&a 
konduktan sonra , hu tabut bu 
yaz ı masa11 üzerine vaıedilmie 
ce etrafında bir milddet o halı 

le nöbet beklenmiıtir. 

AtatOrkün müııait vakitle 
rinde meşgul olduQu dit mevzu 
Jarı iQin kullaodıQı yazı tahtası 

d a saklanmaktadır. Siliomie ol 
makta berab, r hafifçe okunan 
b u yazılardan •özen. gibi bir 
kelime takedilmektedir 1 

ler!ndenrt!r. 15 Mayış 1919 da Mıllet Meclisi hükOmetiııi ve o rone garbe doğru çevirmi ş VP. ra hın kııve&li b ir ktıyna;tıdır. 1 dola eserlerine tahsis etmeye de 
da Türkün istıklAlin i silecek hükümetin reiHi olan Mu!.4tafıt idaresini deruhte etmie olduğu Dun Löyle idi, bugün t.ıö~· le ol · vam ile fototırsflarını neşretmek 
bir ordu lzmiro çıkıyordu . l.ıertaraf etmek için ordular ha devleti avrupalılaştırmıetır. Ke n 'du. Yarında böyle olacaktır Ke ledirler. 

Türkün ebedi istıklAlini ku zırlandı, hücumlar baoladı. İşte d_is~n~n ~aş,lı~a .kaygılarından bj imal Atatürk son d e mine kadar B ı rselouada intişar eden ve 
racak ve ordu ile arkasrnda J istiklal harbi denilen büyük ve rı furkıye yı bır saııat memleke vücuda getirilın iv olan e ı-;erın de ve en büyük gazete olan Varvu-

bulunan daha büyük orduları yaman eavae ta bu suretle baş· ti balına getirmekti ve bu ın a k , vamlılıQ'ıııa itimadı oldu~urı a bu roya gAzetesi ıı 2 nci teşrın tn 

yenecek olan büyük adam da ladı. salla ecnebi teknisyenlere ve pe · suretle işaret etmek i stemiştir. rihli nü1<hasrnda bü) ük Türk · t Mustafa Kemal, İRtiklAl har 1 
yıne 0 gün stanbuldao uıak dagogl11ra müracaat etmietir. Bu 1 Kendisi ekseriya ecnebilere Kahramanın elemli haberini al-
i b" h 1 bini idare ederken yalnız sua / 
aoıp ır a aakAr bekliyen mille ecnebilerin birinci kısmı ie haya idari bir tecrübe ao" rmC'deıı bO- dığını bır uzun telgrafla bildir-. k yın hazırlayıp Anadoluya saldır ı .. 
tııı • ucağrna giriyordu • ta tını tensik etmek, ikinci kıı:ımı yük malt vaaıtalara malik olma· mP.kte '° bOyOk mikyasta bir fo 
r ih en bOyük memnuniyeti İQın dııtı kuvetlerle, galip devletle 

rln bol teçhizat ile kuvetlendi da yarının nesillerini hazırla- dığı hdlde işe başlamış olduRu- &oRrafisini neeretmektedir. Uzun 
da kl~yordu: mak için TOrkiye'ye celbed ilmiş nu tekrar ederdi. olan telgraf yazıldıktan sonra 

Mu.,tafa Kemal bu büyük rip ileriye eürdükleri Yunan . B . k d 1 I 
orduhtrlle, muhtelif cephelerde tır. u ~esaı ar a ae arı arasın "Şevk, heyecan ve sabra bir b:ışmakale neşredilmiş ve 

)' olculuğa çıktıQ'ı ve millet içlrı da Bel9ıkalılar da vardır. • • . 
ki işgal fırkalarile, burada pat gQvendım,, ı bunda AtaUirk'un ıukısama uğ-k e ndıeloi f~da etmeRe hazırlan · At tQ k'Q b d 
lak veren isyanlara ve kendi a .r . n aşar ıgı Kemal Atatürk şöyle derdi: ramış, bir vatani iokiras halinde d ığı gün henüz 38 yaeında idj k IA 1 ı 

Mustafa Kemal tek baeına ne ihanet eden Çerkez Ethem ın 1 °P ar . 1 " - Jf akat şevk, heyecan ve • bulunan bir devleti ımünhezim 
takimi ile uğraşmakla kalmış Kemal Aıatilrk, aynı zaman sabra güveodim. Ve bu iki meJ bir orduyu, meyus bir mili ti 

şö yle düşünüyordu' d "ld " o d d . r· k da hem h4d iseye hemde sembole . . . 1 " 
"Milli hakimi.,ete mu-stenı·t eQ'ı ır. evre e yenı ur - . - . zıyet kudretsız bır anane ile kı I kurtardıı:tı ve dunyada modern 

1 
• • · ı 1 karşı alaka gosterıyorrtu Turkı ' . . . . 

k a.,ıtsız ve 11artsız müstakil ve devletının muht~lı devletlere 1 R - h k d k sır bır menfılığın hakkından en mütekAmıl bır deı-let haline 
# v # • r - b ti . . d t ye eısıcum uru, a ını urtar 1 td • 1 

ıı i bir Türk devleti kurmak• sıyas munase e erını 8 an, mış ve tarzı hayat ve kıyafetin· ge 1•• getirdiğini sBzmaktadır. 
Erzuram ve Kongreleriuden zım etti. Bu meyanda Rus sov l de ıslahat yapmıetır. lıimle, lisan Bu cüretkAr devle-ot adamı Gazete, Atatürk'ün amansız 

sonra bütün milletin, bütün mem yel Fedaratıf ~osyalıst cumhu , la meHUI oımue ve latio alfabe· itidal dairesinde hareket etmesini düşmanlarırıa bae e~dirdi~ini Sa 
tekelin hakiki mümes~ili olan riyeti ıle sıkı b•r münasebet te , sini kaba bul elmietir. bilmiftir. MOoar ünileyh, ıılahaıı , k rb· ve lzmirin fatihi 

T k . sis etti Bu cumhuriyet en ter , Kemal Atatürk, hareketsizli- ihtirasrnı miııt topraklara hasret I aryanın ga 
1 ı • . 

ür ''" Büyuk Mıllet Mecl isini naayonal umdelere b ı- tlı idi ' mış ve ecnobi nıomleketlerde ye olduğunu yazmakta, askerı hır 
teşekkül ettirdi Ve 23 ni!ian ğe sevketmiş olan ananevi telAk . t · .. . 1 dahi, çok yüksek bir devlet ada 
1920 Aukarada açıldı. \1ustdfa Kemalin kurdutu ye kilerin tASlrıııden kurtulmak için nı devle ın menafııne hızmet ve _ . 

. . . . ı mı olduğunu tebaruz ettırmekte· 
ni devlet ise ta111 mıllıyetQi tedrici surtılltı Hriapte etmek ta ı ıstıkrerıııı tayı& etmış olan sem 1 . Milletin kendi kendini idtt 

reye başladıaı bu büyük ve ı a 

riht günde Mustafa Kemal eu 

· ı · k L. · ı · · dır bulunuyordu Hu ook esaslı ay ııavvuruuda buluııdu~u pRrlemen patı erı azanmasıııı uı mışur. 1

1 

· . 
rılıQ"~ r&ğınen iki d vlat Mıısta· ter bır aııayasa vQcuda getirmek l Size meclis namına Ankara Dığer gıızelelerde aynı _m:; 
ta Kemalıo yüksek sıyaqeıi ve ıuretiyle memleketle bir hüriyet hükOmel ve parl11merııosuna bır zuda yazılHr yazmakta, Atalur · 

eöıleri söylÜ)'Ordu: 
"Hayat demek mücadele 

Hayatta 

yüksıı k k iyaseti eseri olaral· ta rPjimioin teeflRÜs etmesini hazır· l taziyet mes jı gönderilmesini ün büıüo kudret ve kuvvetini 
bir itilaf akdetme k suret ı l ı:ı Bm ıamak isledi. teklif e•1iyo rum. göstereıı vakayı zikretmektedir 

müsadem e ctemek&ı r. 

muvufakiyet mutl a ka mücacflJe 
d e nıuva ffa kıyetlerlemümkü ıı düı 

Bu da manen ve maddeten kud 
r ole is tinat eden bir kofıyettır. 

Mu&tafa Kemal, yeni Türk 

d evletiuin temel ini ar ' ık sar~ıl 

maz ve boıulmaz bir eek ilde al· 
mıe bulunu )• o rdu . Bu devleti 
Aukarada kurulan Büyük Millet 
Meclisi idare edecekti. 
lie, ilk i ş olmak üzere 
Kema lin yüksek telkini 

knbul ehi: 

Bu m ee 

Mu111afıı 

ile şn 

esaıdan 

ı Hükümet teekili zaruri 
d ir. 

2 Muvakkat kaydile bir 
hükllmet reısi tanımak veya 
padişah kaymakamı ihdas etmek 
caiz değildir. 

3 Mecliste mülekbif milli ida 

reyi bilfiil vatan mukadderatı 

peryalist devl etle ri ha Jrcıı e ve 

telAşa düeürdü Bu do~tlıı ~un 

Aııkora Hüyük M )let ~fecl i sl hü 

kıimetiıı e temiu Nt i ~ i ı l k nıüd 

bet fayd a E ri vnııd nl i E • meıı ı 

cümhuri) oLlııııı ~tu s Lıtfa KHmn 1 
ku~ell eri tarafınd a n led ı b i ve 

Ve 1877 de o .... oı R nlı hü~ Unl fl li 
n in Sus ça rlığına l Pı lrnııniş ol 

du~u Kurs ve Aı da h ıı ı ·d lliY<• ll e 
rıııııı g e ri alınm a sı oldu· 

Mu!.4tafa Kemal şarkt ıı e ı me 

ııiler i ezerken, Aııadot udııki ufak 
tefek isyanları yatıştırırktın, ce 
nuptaki Fransızl arı hudut h ari 
cine atarkeıı ve pad işa h kuvet le 
rini tarumar ederke n itt i fıık dev· 
!etlerin himaye e tt ikl e ri Yuna n 
ordul arı luönü ıı d e u~radıkl a rı 
iki büyük h nzimele raı?men 

ve yen i Türk ordusunun heııüz 

teşekkül haliude ve yeni Türk 
oa hakim ladımak esas ümde devletinin bir sürü güQlükler 
dir. Tilrkiye Büyük Millet Meo ıçinde bulunmasından istifade 
tisi fevkinde bir kuvvet mevcut ederek ilerlemeğe koyulmut1tu 1 
degildir. Bu ılerleyiş ililAf devletleri 

4 - Türkiye Büyük Millet rinin 1staııbul hükümeline im 
Meclisi teşrıi ve iQtimai sel!tıı· ettird ikleri ve fakat Mustafa ke 
yetleri kendisinde topldnmıştır malin kurduğu yeni hükumet 
.Meclisten ayrıhacak bir heyet yüzünden yalnız kı:\Qıt ür.erio 
meclise vekil olarak hüliümet de kaldıQını g örmüe oldukları 

işlerini görür. Mecliı reiıi bu he Sevr muahadesini katileıtirmek 
yetin de reisidir. ioindi. ... , 1 

Yeııi Türk devletinin Mue· K J M ı t • • • 
tafa Kema l el iyle temeli artık 8f u8Ş acar ar ma emımızı 
atılmış bulunuyordu. matem bildiler f 

Buna kareı tabiatiyle earey Budapefte 19 ( Radyo ) -
ve Tılrk topraklarını paylaemak Maearar ajan1tndan : 

istiyen a nlip devletler ıükü& 21 Te.trin 938 Pazartesi ra
edemezlerdi. Ayni zamanda letan nu Büyük Atatürkiln Ankarada 
bulda s önen bır devletin yerine yapılacak ol•n cenaze merasimi 

An karada gelit1i iÜzel bir dev 'ı dolayısile; Macaristan Biltvekili 
le& kurulmıyordu. Mustafa Kq· fmredi bugünü Macariatanın da 
mal çok derin va çok eıııin bir ' ıailll bir matem ıünü olarak ka
ülkü taııyordu. Mutlaka bu üı ı bul etmit ve bütün resmi daire
küyü yerine aetirmek lıtiyordu lerle resmi binalara siyah bayrak 

~cllilmeıı için emir vermistir.. 1 
Bu emir Uıerine Harbiye na· 

Muslata Kemalin bir kıs 
&ırı •e Belediye reisi bir karar 

mını a9ığa vurup, bir kısmını ~ıkartarak bütün belediye teıki-
eeklatarak çizdiQi büyük pro~ litına ve halkada teşmil etmiştir. 
rama dayanarak harekete g .. ç :Askeri müeaaeaelerle b elediye 
mesi, Ankarııda yeni bir devt .. t~ müesaeaab ve halkda buğün ·si-
teme! atmll4lı ve Anadoluııun ~ah bayrak çneceklerclir. 

r Partimizin umumi Reisi , Milletimizin 
Kurtarıcısı, Ulu önderimiz, Büyük 

Atamızın ölümü dolayısile 
Yapılacak ihtiram Töreni Programı 

1 - 2 inci teşrinin (21) inci pa-ıartesi günü Ankarada Atamızın cenaze merasimi yapıla· 

cağından o gün resmi ve yarı resmi mahiyeti haiz bulunan daireler , mektepler, 

hususi müesseseler kapanacaktır. 

2 - O gün öğleden evvel saat (11) de Halkevi müsamere salonunda bir toplantı ve tören 

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

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

ihtiram vakfesinden sonra tören ıona erecektir. 

3 

4 -

Öğleden sonra kışla meydanında Ünlü Atamızın büstü etrafında bütün yurtdaşların 
iştirakile büyük ihtiram töreni yapılacaktır. 

Pazartesi günü saat (14) e kadar Asker, Okullar, Milli Kurumlara bağlı yurtdaşlar, 

resmi ve hususi müesseselere mensup zatlar, tekmil gençler ve halk büst etrafında 

krokide kendilerine tahsis edilen ve alakalı inzibat heyeti tarafından gösterilecek 

olan yerlerde muntazaman toplanmıf bulunacaklardır. 

5- Resmi dairelerle muhtelif iktisadi, sınai, mali müesseseler müdür ve şeflerinden, par

ti, Halkevi, milli kurumlar üyelerinden, jaket atay ve veıtonları olanlar bunları giy

miı bulunacaklardır. Bu gibi elbiseleri olmıyanlar ıiyah ve koyu renk ıiyeceklerdir. 

6 - Törene tam saat (14) te batlanacaktır. 

7 - Halkevi bandosu tarafından önce (istiklal martı) sonra (Matem martı) çalınarak tören 

açılacaktır. 
• 

8 - Törene iştirak eden kurumlar ve arzu eden zatlar tarafından ıetirilecek çelenkler 

derin bir saygı ile büste konulacaktır. 

9 - Aşağıda yazılı müeaseaeleri temsilen söylevler verilecektir. 

a - C. H. P adına bir nutuk söylenecektir. 
b - Halkevi ,, ,. ,, ,, 

c - Mersin belediyesi adına bir nutuk söylenecektir. 

d • Halk adına bir genç bir söylev verecektir. 

10- Tam saat (16) da Belediye ile Kışlanın karşısında demirli bulunacak bir Romorkörün 

düdükleri çalmağa bathyarak İfaret verecek ve bütün yurtdaşlar oldukları yerlerde 

başları açık olarak ( üç ) dakikalık mutlak bir stik<ıt ve ihtiram vakfesi ıeçire

ceklerdir. 

11- Bu vakfeden sonra bilstde bazırlanmıt olan altı metale derhal atetlenecektir. 

12-Törende hazır bulunan Asker, okullar, gençler, Partililer, Halkevliler, devair ve mü

e11ese mensupları ve bütün halk sıra ile büstün önünden ihtiram geçidi yaparak 

dağılacaklar ve tören sona erecektir. 

C. H. P. M ER S 1 N HALK EV l 
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Kamal AtatUrk 
YENi M~RSIN 

laytuncilit için yeni 
ta~ir almıyor 

, ......... . 
' 

1 
MERSiN 
Pi YASASI ve 

Bulgar Basını 
19- 11 - 938 

Aydın - Ziraat VekAleti p ki Ku s. Kus. 
Aydında bir zeytin islah istas Kıevl:~u ar =w --=--= 
younu açmak kararını vermiş 1 Dağmah 36 

Bütıin dünya Atatürk'ii dahi bir asker 
emsalsiz bir reformatör, yurdu'1u kurta· 

taran bir halaskar ve asırların ancak 

ı tır . Bu haber zeytüncilerimizi Kapı malı 35, 
1 

çok eevindirmiştir böylece zey Koza 7,50 
tinlerimizin hem de dağı ve KKıraıa 

1 
~ yok 

... ozac par agu 3f•, 
ovası zeytin Y•3tiştirmege mü· Buğd y- Çavdar 

Bir defa yetiştirebil~iği büyük ~ir adam ol~uğunu 
kR~ul etmiştir 

1 sait olan muhitımizde bu mah S t a d 1 1 . • • . er ana o 
su tun teksırı faalıyetı başlıya-, y k 

ı umuşa 

caktır. Yerli buğdayı 
Geçen yıl Aydında açılan Çavdar 

.. • • • 1 zeytin imar ve budama ustası Anadol yulaf 
Atalürkün mublık hasta·ımak kudreble mücehhez bır yetiştirme kursundan iyi netı· A 

hktan kurtulduğu hakkındaki insanın yaptığı düşünülünce celer alındıği için, bu sene A d 1 rpa 
beıaret haberi dolayısıle sevi. hissedilen hayret derb~l zail bUtU ·aı e k U 

1 
ynal' 

0 

. n ç ve am n arımız f'r ı 
bdf,D Tb'ürkkmıllef~ı. çobk d~eçme· olmakta~ır, . • . . 1 da ayni kurslar açılacaktır, Nohut ekstre 
en üvn ıe un e e ıyen a· 1 Yenı Türkıyenın tarıhıyle . . . 

tip .. tü k b' haberle At t .. k.. t 'h" b'. ük .. 16 1 Z1raat daıresı ha~ırhklara Fasulye go nn ara ır ı ur uo arı ı uy o • b . y 1 f r 
en müthiş darbeyi kalbinden nün me ·hale teşkil eden altı aşıamıştı r. 1 Mu a. yekr 1 k 

. b l d f d d"l ·ı· 1 z 1 ercıme tar yemıı u unuyor. a ıyla i a e e ı ehı ır. eytinlik er arasında başı .. hl 
Türk yurdu ve türk mil- Usmaola devletinin iakra boş dolaşan hayvanların yap- ~ati ep ... 

4,50 
4.,25 
3.50 
~,,37 

3.,75 
3,50, 
5.50 
8,,10 

1 ·',50 
1 4, 

20 ikinci Tt·~rin ı~:i~ ------
i 1 in 

içel Haf ia müdürlüğünden 
kapalı .zarf usulü ile el siltme ilanı 

ı - Ek~illnu~yP- konulan i 1
• Mersin - Tarsus 

yoluuun 17 620-22X5( O kiloıı trt1lt1d arasuuhıki 
kısm111 esaslı tamiri, keşif b~d 'i « l 18f>o,B6)) li· 
radır. 

2 - Hn ise ait şal'lııame '' ttvr ~ı"ıar ~onlardır . . 
A . ~:k~ıltnw şarlrıanıesı 

H - ılJu ka ,·ele proj.-si 
C - HH)' ırulıdık işleri gt•ıwl şarlneımPsi 
D - IJusu:-i \'e fenni şartuauıe 
E - K 11şif ct~l veli 

. istiytiult>r bu şartuanıe , .• ~ t•"raki içel N~ fıa 
m lidiirlüğii rıde görebilirler 

3 - · E~. siltme 28 11 938 tarihin~ ltısadiif t· · 

tfon l'az.u lt>Si günü s~Hl on be~le vilayet erıciimt· 
ninde y;,pılacaktır. 

4 - Ek~illme\·e ~irelJiluıek icııı 888 77 lira -., . . 
lak nul\allkat lt>mirıat vermfsi, l.urulau başka a .• a 
ğıcl:tki vPsikalan haiz ul 111 ası lazımdır. 

Tali pltırı 11 ihalt~ gününden en aşağı St•k iz gii u leti At11ıoı kaybetti, Fakat o- za yüz tuttuğu günlerde ma· tığı zararlardan kurtulmak için Bal 1 çoıen 
Dua yeni T ilrkiyede müode · ; ruf olmayın Mustafa Kemal; şimdi ye kadar olduğu gi t:i C a hm~mu 
nıiç ruhile muazzam eseri ebe· ı Çanakkale ve İstanbul zeytin ağaçlarının yUkseK yer S e n 

10 
17, 

diyen yıııyacaktır. Atatürk haliskArı Must.fa KemAl paıa leriuden aşılanması ve ağaçle· j usar~ ğ 
adı cihan taribinde büyük ıs· ı Pı ıis barış muahedesiyle 3 4 t . S" h apa 1 yok 

11 evvel vilayet. makaıuıııa mlircıca<ıt f'der,.k elıliyf't 
vesikası almaları \'e licar~l oda~ı vr.~ika~ını hirlik 
ıe göst~rnıf>lt!ı·i lazınıtlır. 

labatçı Kocı petro gibi inki· parçalanmak istenen Türkiye rıs ' _me r~ uzamasına ıml • ı ıyak 46 47 
la. ı ı b' l'kt ü ·· k · k t k . . .. d kan verıJmesı usulu mahzuru Şar pçı ar a ır ı e y ruyece • yı ur arma ıçın mucı eleye ... . . A d 1 45,46 
tir, Çünkü bu gün hiçbir mem atılan ihtililcı ve mücahit oldugundan terkedılecekhr, a· na 0 

51 
leket bu kadar kıH bir za- Gızi Mudtafa Kemal· ğaçlar alçaktan aşılaomağa baş Aykdın k 80 

5 ~ T·~~ lif me~ tu pla rı yukarda =~ iiucii m:ıd 
deih~ yazıJı saatten bir ~aal evv~lirıe kacfar virn 
\·et da i nıi •• 11cü me ni ıw nı tt k buz 111 u kabili net~ \'t' r . 52 J 
nwJeri lazınıtfır. Posta i e gönıf P.rilec~k mektulı-

b 1 'A A 1 Yı anmıı yapa !ilanda u derece muanam Muzaffer ve halaskar Ket laomıştır, Vılıiyet mekamlt G.. yok 
b' · k'IAb h l d 1 1 A k f uz yuou · ır ın ı a a maz ar o muş e ma tatür : her haogi mevsimde olursa ol K ı t'ffk 110 120 
ğild' Dü . fkA ı s·· "k • k"I At tilk i onya ma ı ı ı ır. nya umumı e arı uyu ıo 1 apcı • r sun zeytinlikler arasına hay- y t 
Türk milletinin büyük atası ve yurdun halaskarı ve mille ı' b k 1 k t · Koz~~ 1 hakkında iki büyük takdir ~a 1 tinin Atası Atatürk; vbao ıtra ~ m.a~ını ykasta dbe_ mi ış eçı 1 1 50 51 

ların niha\'t'l 3 ii11cii matl( ~de \'azılı olan suatP. 
k:Hl~r gelr;ıiş olması ve ılış ıa~fın ruiihlir ıuuuııı 
ile iyic~ · kapatılmış •>lruas1 lazımdır. Pm•ilada ~· a
pılaçal ~flcikrneler kabul edilmez. 

• , unu emın ıçın sı ı e ır er 1 1 naatı taşımaktadır. ve bütün Biz Bulgarlar büyük Ata 'trh 1 · r p· · 1 
diinya Atatürlcüo dibi bir aa-

1 
türkiln ıahıında çok bllyük · 

1 1 
az ley e~ı~ ır. . . . . b B" . !rınç. er 

1 18 SO İ l A N 
ker emsalsaz bir reformiltCSr, doıt kaybetmiı ltulunuyoruz. 'V_ı Ayethımızd~ zıraı ıohzı la fkı~ın~ı nevı. mal 

lÜ - 15·20- ~7 

d . h A . . ta verılen e emmıyet ma su - ıncı nevı ma ı'çel Nafı'a mu·du·rıu·g .. u·n"en YUt' unu kurtaran hır alas- Bu ıtıbarla komıu ve dost ' Ç 260 280 U 
lcir ve asırların ançak bir de- TUrk milletinin bu lfcısına bll· le uğraşan her kesi memnun ay llO J - Sılıfö~ . ~hıt )Olunun Jx933 5X172, 
r. yetiştirebildiği büyük bir tün Hmimiyetimizıe iştirak et etmeıttedir . BKahdve k' d k 6 1 1 l . d . l . 
•d d ~ . b 1 t . ı k . a em,çe ır e l X919 ve ı3X383 11. m. erın e yPnH en ınşa P.dı 

•m ol uguou ııa u e mış me teyıı, (L L • J I,' · 1 i I 
lir. Yeni ve modern tiirk tarij K~mıl Atatürk balkanlar Uf8 CIP111Slnu81I T ti ~Ç :r . . 93 95 t'Ctık betorı arma tabli)·eli köprü ·ı e merıf_.z inşn 
bi Selioikte doğmuş bulunan , atılbunun teessiiaünde de bat k J h b Aa 

1 
•»em 

1!1 
57 alın in ktışif hedtıli 660Q.32 liraolupaçik eksihmiyP-

bu fevk lbeşer adamın yarat 
0 Jıca imil olmuştu, in 1 mu 8f8 8 Acı k' d k 

35 
~: konmuştur. 

hğı tarihtir. 1 Atatürk memleketine mil F runko kuvvetleri- u c; ç~ ·~ e 90 o 
Onun muazzam ve parlak Jetinin rubunda yaşıyın ~ep · t :t •gı 

70 
1 Ol 2 - Eksiltme28, 1 f ,938 tarihine tesadüf t>den 

~•eri tetkik edilince tek bir 1yeni bir politik ideal bıraktı. nin zaferile ç '' pazartesi günü saat ou b~şle vilayet eııciinıeniııdt! 
Ihsan tarafından ve bu kadar Bu idealde kurduğu muaızam neticelendi i 1 i n ~·apılacaktır. 
kısa bir zamanda b.ışarılan eserin sağlam temelleri atılmış 
bu iokilaplar karşısında hay hr. Satamanka (a.a .) Umumi Mersin asliye ~u~u~ 3 - ist~klileri~l O/o ~,5 muvakkat teminat p~r· :ı 
ret etmemek imkansızdır. Bu Mukaddt-ratı. milletinin ~ ka rr·rgah tara tandan evvelki hAI,' ı·-· d ı Si olan 4 9 5 ,oo lı ra) ı özeJ nuılıasebe ~ezruıs~rı.J 
insan l' 11 Vsalasının kcvrayamı idea'ioe bagh bulunan Bulg11riakşam nfşı·edilen bir tebliğde aıım ıgın en 1 Vt~ya o 111iktar lem inat m~ktuhunu ve dığer Uca 
Y9cağı kadar muazum ve par miıleti türk milletine Kamal biltiassa şöyle denilmektedir. Bc.ıhc;~ IHtihalltısiııdeu 1 ret oda..;ı vesika~ını ve ihale giinüncien en HZ Sf~ 
lak bir eseridir. Fıkat bütün Atatürk davasanın ebediyen "Kıt'alarsmız bugUn Flik mr.hmel harbalı kızı nıer kiz giin evel vilAvrte mliracat ed~rPk alacağı (•hli 
::oları bir. d~vlc~, bir sist.,m payid~r olması baş.arılarını te· ve Ribarroya kasabalarını zap yem tarafından Adana ) et v~sikasuıı \ ilAyel erıcümerıine ibraz elmf>:lP 

yepyenı bır ıdare yara~_mennı eylem.-ktedır, detmişter ve bu suretle Ebre· memleket hastan~sinde mecburdurlar. 

Nevyork sergisine hazuhk l Zıraat vekaleti mayva nin sağ sahilinde kızılların kapucu rnu~tafa oğlu ali 4 F~zlcı malunrnl almak istiyP.nlerin \'İl:\yel 
eıioda kalan araz!nin işğalıni ale) hine açmış oliJuğu nı.tfia miitliirlügün~ nıuracaat ~lmeleri ilan olunur. 

Teşhir edilecek nu· Kuıslan açıhyor ıamamlamışlerdır. boşanma lla vasırun yapı· 1 o - 1 b - 20 • 21 
rnunelerhazırlanıyor • ._,. DlJtman propagandası ta- lan duruşwası sırasında: L A N 

Ziraat vekrıleti mernleke- rafından buyuk bir askeri mu· Mliddeıal~yh aliuiu ika 
1939 senetıi n~isanmda tin muhtelif y e r 1 erin vaffHkiyet şeklinde gösterilen nuıti nt~l'llUI oldu"undatı iktisat VekAltllİnin f> -8.93f; tarihinde intişar 

açılacak olan bOyuk bey de meyva yeti•tiren halkın h · . . ı. " · ~ · 
. . • . . "' erek~t hakıkatte dilşma ıçıo hakA.ıuda ılAnen teblıg"'at 

nelmilol Nevyork sa rgısı ıçrn bi•gilerioi• ve pratiklerini ar· bU . . . . · . 
rnemlekeıin her tarafında ha- tırma maksadile kurslar açma· _ Y~k bır hezımetle netıceten terasına karar verılmış 

eden fiyat listtsi mucip satışlarımız: 
Fi 

6,30 
6, 10 
6,70 

Eh' arlı 
zırliklare hız verilmiştir. Çon ğa karar verrr:iştir, m·~tır. Ebce muharebesi neti· olduğundan duruşma gii 
kU stırgiye &linderile~ek eşya - Ru kurslara devem eden- cesıode kıtalarımız 19779 esir nü olan 14-12.938 günü 
nın sevki mart başında yapıla ıer. kursu ikmal ettikten son- oldukları tahmin edilmektedir. m~rsin asliye hukuk malı 

Tip il Se~· lian bezi 75X36 
,, Vl Horuzlu bez 7 5X36 

• ~ğı i~in arada anca~ Uç aylık ra vektletçe tayin edilecek askerlerimizin gömdükleri doş kemesine g•\lmesi veya. 
hır müddet kalmış bulunacak meyve yetişiiren mıntakttlara man ölOlerinin miktarı ıa.~5 htı l bir vekil göndermesi 
hr. . . . . gidered: bizzat köylü ile birlik e-beliğ olmu~tur. Kuvvetleri- lüzumuna aksi takdirde 

,, VI Şapkalı 36X85 

Nevyork s~rgıs1nde ınşa- te çalışııcaıc, onlara noksanları miz düşmandan ıı,. top, 29il7 hakkında gıvahen duruş 
at bir tarafdan aevam etmekte göst. rı·cektır. , . . J 

Olmakta beıaber burıtdadaki VekAlet, bu kurstan me· top meımısı, 45 havana topu ma icra edileceği tebliğat 
hatırlıklarm mühim kısmı he- zun olanlara '•Tarım bıtşı, adı· HH makıWeli tUfen", ita oto makamına kaim olmak 
nUz lıitmemişlır Bilhassa tie1t · nı verecektir. Tarımbişıtardan matik tüfek, ~4114 tOfef. 7685 iiz~~ ifAn olup uf. 

1 Satış pt>şin bedellP.dir. 
2 -- tiir balyadan aşağı satışlar için '/o 2 

3 
zam )' apılır. 

Sif masraflarile balya ambalaj bedtıf -
leri müşteriye aittir. 

Tarauata M. Rasim beyF. 
müsteciri 

Salih Bosna 
tet odalnrı her mmtakadao top İ.!~tifade e<ıildıği görilldüğO hançer ve sUağU, tahıib edilen 
lanacaıc millt istıhs"l madde· takdirde adPdinin arttırılması 17 tanktan maada 18 tank. 
h·rıl e sanayi mamulıHı nUmu için icap eden tedblrtei'e teves 73 989 havan bombası, 8f8 

YE NiMERSiN ......... ._ ........... ----------------r.._.._ n · h ğ b suı erl1 ı ... c~ktır. 1 

P.lerını e rıUz toplama ıı aş - -.---- --- . kilo pıoayıoı madd~, 36 4.'6 
lam1 şıardır. Bunl ırın toplan- sıtrfedılmektedır. Bılhttssa tıca . .

1 102 575 tu-
rnası ve tasnifı bir haylı gUç ret odaları Amerikaya ~nde bomba, ao mı yon ' 

• ~v f k · · ) ştır 
ve zanı~na mUh~vakkif bir iş rip dUnya nazarında teşhir e mermısı 8 ınmı ·. •. . 
buıunma1<tadır. Müzeler ve kO edebilecegimiz mliddeleri bU· . Hava kuvvetlerırun taah 
tOphırnelerde de daha eser seç yUk bır hassıtsiyetle seçmeğe. yatı : 
rnek hususunda yapılscl'Sk iş- çalışmaktadırlar DUn Cartbegerıa Limanı 
fer vımJır. Bundan dola ı nok Amerikaya gönderilecek nın askeri hedefleri bombar 
5ıen ı al'ln gMide kolan kısa maddel~rin bilhassa aleyhimiz dıman edilmiştir. Limandaki 
dAnil~bil•·cµk hir zamanda ik- de menfı bir :prop:Jganda tesi

1
tesisat ha:1,ara uğramış, b1r 

rnati içın büyUk bir gayret ,i yapmama'itna ça1ltmıktadır vapura bomöa isabet ehniftir. 

Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ~ lürkiye Hariç 

Şerait ( için için • ı 

Senelik 1200 Kr 1 2000 K' ı r l ı 11 

Alhaylık 000 1000 l• 
1
' 

Oç aylık 300 500 

-:c.:::~=_ir_c':::aC".::::y=lı=k ~ı=OO~t=:::.Y~o~k~tu;;,;r·~ ır ,. I' 

Resmi ilinatın satırı 10 
Kuruttur. 

Sağlık Eczanesi 
Marsin Gümrük kırıısm~adır 

her nevi Avrupa, Yerli eczayı ' 
tıbbiye ve müstahzaratı bulunur. • 

_ _-.----



YENi MERSiN 20 ikinei Teşrin 1938 

Y EDiM.ersin 
Cenubun en cok okunan ve tutunan gazetesidir. , 

içten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ ~ERS!N DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

İ L A 
lçel Defterhğından 

N 

Kazası Mahallesi Cinsi Miktan lluhammen kıymfllİ Hududu 
llersin Nusratiye Arsa 264 ~12 )letrosu 30 kuruş Doğusu hiisuü evi ve 

78 Li ı::o kuruş arsa~ı batısı göı.ne yolu 
giiueyi sucu kadri e\'İ 
kuıeyi haıiuei maliye 

,, 
" 

,, ,, 

" 

,, ,, 

,, 225 Mı bu dahi 30 K. doğusu hazinei maliye· 
67 Lira 50 K. ye ait bina batısı gözne 

~1olu ~uz~yi giineyi ha 
zin 1i ırn.~ li) fl il~ mahtlul 

,, L097 lJ2 bu dahi iSO k. doğusu hark batısı göz 
339 hra 10 k. ne yohı kuzeı lrnzinei 

miiliy~ ve ahnıel evi ~Ü 
neyi h. ziııei maliye İle 

,, 1057 ~12 bu dahi 3o k. doğu:o1u har k batısı göz. 
317 lira ıo k. u~ \Olu k.uZP.\' I lwlt~ctı\'P. . . ~ 

~I. d~ vu ı evi gliue) i ha 
ıirrni maliye 

,, ~o 227 "2 bu d:..hi 2o k. doğusu gözne yolu batı-
404-5 l•ra :tok. sı ~•·ha rıadir h;ıhc ·~ sı le • 

,,;..r111da~i hırk kuz~yi nıu 

Taba ait bütün işleri ucuz 
ve süratle yapar. 

allinı l~vfık ve uuri v~ 

f to.) zi ve hasa n evleri gii 
nP.yi marta nadir ver ... se 
lt'ri la rle:ts ı lP. 

· Ankiloko kokanakiden mP-trôk '1er~inin nusratiye mah· 11.-~incle v~ es-
ki oduu pazarı rrnmil~ anıları )' Ukarıda hudut ve ~vsafı yazılt twş parc;a 

1 

toprağın nıiilki~eli pPŞİn .satıl111ak fizrt~ on lwş giin nıiitlılPLh• ıuiiı.t)fHi .. ,~ 

En yeni ve çok çeşitli harfleri 
Veni Mersin Matbaasında 

bulabilirsiniz. 
D=fl~~ lID@W[Q)JA O~V~lMillb[glM IHJ&~!Flb~~lb(g 

KİTAP GAZETE VE ]Y.["EC:ıv.I:UA 

·rabı yapıir 

korıulmuşlnr. sliriift->fl PP.) IPr ha<l ı li layik ~öı iıl111Pcliği l~ıkd 1 rdt> n l :! 938 
pazarltlSİ g~inli saat 15 dt> ihalei k<tli)·esi ~ :qııl~ı c•;~ ğıı ı p!in ı al' p olaıılnrıu ~ iiı
de 7 buçuk t+>m: ıı a l p ·ı r:ıl:• r11ı ı ~ n tıra rak d• fd Pı cf::tr lıl l ~ n ı iift Ş•\1 kil ı o ,,; ~ 
yona miir<fCtialları ıl:'tn nlunıar 

1 A L N 
Piya~e alayı satmalma ~omisyonu riyasetin~en 

Mıktarı ~JulrnmnHHl beclt>Iİ ılk lenıirıat 
Cinsi Kilo Lira kr. Lira k. f. iin 
Un 298000 47760 3n82 30 -J ı - 9ös 

18000 1~50 

çarşamba 
30 11-938 

Saat 
15 

16 

ŞPldİ 

~apalı zarf 

Resmi Da· re ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarzda ve ~eğendirmek şortile yapıhr. 

· S. Yağ 18000 

[vra~ı 1 

,, 
" carsamha . ') 

1-- MPrsin garuizonrındaki lutuatm bir SPrıelik ilıti' cıcı olaı ı ~ uk• rıda 

1
cins mikdarı, muhanun~u brdt>l Vf> ııauvakkal lt-'IUİrıatilt .. ı h a le f'İill, ~aal ,p 

ŞPkli yazılı iaşe maddeleri kapalı zarf usulile Pksihrutı yP konuldu. 
"-lariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 2- Eksiltme mersin askrrlik şu bt>sini u üst ka lnıda al-ikeri lllCi hfeld*" as

keri satmalma komisyonu tarafından yapılacaktır. 
3 Zarflar ayni günde açılış saatinden bir saat evv.-line kadar kabul 

edilir. 
•••••••"1111'1111111••Hı1•11t11•t1 .. ıHi1ft1ttft•'llllUllllBMlllllB• .. *. •>. • 4- Fazla bil~i edinmek istiyP.n istekliler askeri sal11ıalma komİS)OllUU-.. * tla nı~vcul olan şarlnauu~leri lu~ r z:uın111 ~fiı't'hi lirh~ r . ı ı 15-20- ~7 

: ~iilliillmlmJl~~8~ ~ ~1"'~~ ~~@!!~@Ui!lfiilf 
_. SIHHATİN İZİ K.OR.UYUNUZı 

·~· .~ 

... 
>!· - J>~ ASIL MI 

* ~ Nisaiye Opratoru ve Doğum Nlfıt •hassısı ~ 

1 la: D O K. T O R. 11!!.1 1 A.-Yakup Aslan {I 
~ KAYADELEN 

IQMEkLE SULARINI 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Velilletinin 672 numarala raporu 

TAHLiL RAPORU ~ Tnrkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomah Almanyada tahsilini ikmal etmitfiğ] 

Görüniiş: Hfrrak Kcıleviyet; "loo smii suya sarfulurrnn N. ıo il lii:ll Hasfalarını her gün 8-12 lf> - ıs e kadar k·•bul muayene;;;;ı 
mikdarı,, 0.2 suı3. ; l!::! ve tedavi eder. 11!!1 

Reuk : Reııksiz M.-cmu sertlik derecesi "Fransız,, ı .5 1 [§g ADRES: Merıin Bozkurt caddesi IP-IJ 
ı Yoğurt pazarı No, 1 a:ı 

Koku ; Kokusuz UZ\'i nrndd~ er için sarfolunara müvr.lli- .• l'iill;;'lfr.ilr;;'llr.;'lfP.;'llr.;'lfi;;Hr.iH~.1fiir. _ -;;:.. •• ;:;u;;nr.;ıır.;ıı;:;n;:;aralf;;'ll~ 
d ü l lı u u ıuza 1 it rede o. 4o m gr. t=:: l5:!1 l!::!J IS!J l!:!J lE!J l!:!l lEJ lE!I ~ l!:!J IEJ l!::!J l!::!J IEJ lEJ 1!:!J 1EJ 1 C!J 

Sülfat "SÜ 4,, litred~ 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Nitr'Hl ''No ı;,, ,, 0.0040 

Tadı ; LAlif 
Teamül; Mutedil 

Nilrat "No 2., }'Ok 
Amonyak ''NH3,, Yok Sosyetesi 

14~~11nirı ~n son usullerine riavet ~derek kavnadıiı verinden ilıba- I • • 
ren istasyona kadar içi kalaylı k

0

Alvanizli boruf<tda içi "'mP.rruer döşeli : Sümerbank Emlak ve Eytam bankaları11m : 
bt>llurha~uzlara dökülnwkledir. Oradan 'h biiliıra Fiziki v~ kirnyt'\İ • kurumudur 
ev~afmı muhafaza ~derek ve hiçbir ~uretle el drğrneden hususi l\im. •ı : 'I' ı\M "f U .. R K • • • yageriıuize ve Adana Sıhhal Hakanlığırıuı tayin eniği Sıhhiye nu~mu- •. 
ru huzurlarında darırncanalar ve vagonlar KAY ADEL~N suyu He Ve en güvenilen sigorta Şirketidir 

• yıkarıdıktan sonra doldurulmakta ve ağızları Sıhhat memuru tarafın- : : 
" dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir. * • Hayat, yaugırı, r•a~liyat. kwza, otoıuoh i l sigorı u larınızı P.n miisait 

şartlar ve tediye kolayhklarile ynpar. 
• • • -1( .. • 

)(· *"'. ·-----········•••&a••·········-tı ,.. .... .. • • 
Mersinde Mlimeasili • 
VASFI ORGUN • 

e==:=-···········••4'•• <":f.z:ar-·-r;s.,...:.=:: .. 
Yeni Mersiobasımevinrle basıJm~ıtır 


