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Dünyanın en büy(ik adamı; asırların yegane kahrama 
nı, yapıcı, yaratıcı, koruyucu ve kurtarıcı 

Atatürkünhazin ölüm ihtifal merasimi 
ATAM 

Senin ölüm törenini yapdık 
Sana çok oğladık , ağlaya ruz. 

a~layacağız. 

Sen bizim kalbimizdesin 
Sen bizsin, biz Seniz, 

---
Mü.;terih uyu Atam 

----
[ser lerini yaşa~aca~. seni~ ilele~e~ yaşatacağiz. 

ATAM 
Senin ölüm törenini yap

tık •• Hazin ihtifalini takip 
ettik .. Bandolar matem hava
sı çaldılar •• 

18 milyon tabutunu takip 
etti, göz yaşı döktü • 

Yurdun her tarafında hü
zün var . Matem var, elem 
var • 

Biz, bir millet, bu millet
le beraber bütün dünya mh
letleri, ölümüne ağlayoruz ve 
ağlnyorlar .• 

Ne bedbaht, ne talisiz o 
insanlar ki bunu yazmak, bu
nu tesbit etmek mecburiye
tindedirler • 

Atasının ölümünü yazmak, 
onu .. Ah o faciayı bir daha 
tekrarlamak •. 

Yarabbi ; bu ne k~clar 

müşkül,ve ne kadar imkansız .. 
El kalem tutamıyor; der

manı kalmamış • 
Göz; kağıda bakamıyor, 

feri yok, ziyası yok, kuvveti 
yok •. 

ATA ölmedi • 
Gözlerimizdeki nur sön

dü. Kalplerimizdeki ateş sön
dü • Ruhlarımızdaki heyecan 
söndü • Çünkü ATAMIZ öldö. 

Bando matem havası ça
hyor • Buna ne lüzum var • 

Güneşin ziyası solmuşken, 
İnsanlığın kalbi durmuşken, 
hülün vücuttaki kanlar uyuş
muşken, bir millet; 18 milyon 
luk bir millet ağlarken, çalı

nan matem havasını kim du
yacak • • Onu kiJn işitecek, 
itilebilecek .~ 

Bir sağlam kulakmı kal
dı • Öyle bir kulak varsa ka
pansın •• 

ATAM!. 
Tabutun bir top arabasın

da gidiyormuş, yüz binlerce 
seni sevenler onu takip edi
yormuf •• 

ATAM!. 
Yüz bin, betyüz bin, beş 

milyon • Bu sayılar çok az .. 
Senin üstümüzde uçan ruhuna 
milyonlar ağlıyor, canlı insan
lar ağlıyor • 

Bütün bu vatan, bu ğüzel 
vatan için can veren kahra
man fehitlerin ruhu ağlıyor, 

tanlı bir tarih ağlıyor, zaman 
atlıyor, zemin ağlıyor, büyük 
bir med~niyet dünyası ağlıyor , 
•ema ağlayor ATAM. 

ATAM t. 
· Bedbaht olan insanlar , 

mağdur milletler , makhur 
beşeriyet ağlıyor • . 

ATAM 1 
Sayende refah ve saadete 

kavuşanlar, m esut olanlar, şen 
olanlar, esaretten kurtulanlar 
v e kurtarıbnlar ağlıyor • 

ATAM. Kalemler aglıyor, • 
ruhlar ağlayor • 

Ban<!o, matem havası ça
lıyor . 

Bunu dinleyecek kimde 
kuvvet var ATAM • 

ATAM diyorlar ki; ATA~ 
MIZ tabutundan kalksaydı, ve 
görsey-ii : 

18 milyon insanın kalbi 
nasıl bir tek insan kalbi gibi 
çarpıyor, 18 milyonun gözü, 
nasıl bir çift göz gibi parlı

yor ve yaşlar döküyor •. 
Hayır ATAM hayır . Se

nin ruhun bizim üstümüzde
dir. Elbette bunları görüyor, 
biliyor •• 

insanlar fanidir, muvak
kattir. Az giinler için gelirler 
ve giderler • 

Fakat . . Sen fanimisin 
ATAM 1. 

Buna imkan yok . Sen 
ezelisin, ebedisin düne kadar 
milyonlarla insanlara ruh ve
ren, hayat veren, ölümden ve 
elemden onları kurtaran bir 
varlık, hiç bir zaman yok ola
maz, ölmez, ölemez •. 

Sen A '" A ';cihanlara şöh
ret salan, car ra can katan, 
yokluklara hiçliklere hayat 
bahşeden A r A ~; sen ölmedin, 
ölmeyeceksin •• Sen bizi ya
rattın • Senin ribi 18 milyon 
yaptın • Onlara iı röıterdin, 
hız verdin ve çekildin • Bütün 
bir milletim kalbine saklan
dın ATA ~t • Gözlerimizin feri 
sensin, kalplerimizin kuvveti 
sensin ATAM • 

Heyecanımız ıenıin • 
Sevgimiz, sensin • 
Biz senin izinde; senin o

larak ve senin göıterdiğin 
yolda ğideceğiz, yürüyeceğiz. 

Dökülen göz yatlarımız 
ıenin içindir, ıenin ciımant 
varlığını her an aramızda gö
remiyeceğimiz içindir • Sen 
biısin , biz ıeniz • Seni biz
de ve bizi ıende görecekler • 

Sen ATAM müsterih ol, 
ruhun fad olıun • Sen ara· 
mızdaıın varıın, var olacalc
ıın ve ilelebed var kalacakıın 
ATAl\I • Sen müsterih uyu! •• 

Furıd Akbaş 

Onun ölümüne bir cihan atladı. Milletlerien asil milleti , Kahraman 

ve şanlı Ordularının en bahadir evlatları ona bugün yas tuttu. 

. r ,,.,,. ·-· 

Hazin9 ölümile~milyonlarca Türke ve insanlık .Jseverlere 

ıı-öz yaşı döktüren ATAMIZ 

,~~~de, ~d~n ~ !a~!an~a~ukaddes, 
~ Sana. bir güneş deye tapınmaktaydı herkes. 

ı Denizlerden yol aldan, sana, yol verdi dağlar, 

Toroslardan yükseldi namın Allaha kadar. 

Şimdi; bir tarih oldun canım, cihanım, (ATA) m. 

Eski, yeni dünyaya ilk ve son gelen adaml. 

O mubarek cismine dil varmı öldO desin? 

Bu gOn kalbimizdesin, yarın kalbimizdesin. 

Damarındaki kandan, kuvvetini, alan ( TORK ! ) 
Durdukça, dünya, senin sahibindir (ATATÜRK! .. ) 

Merııılıı: 21·11 938 (:R 
~ Ali Riza 1uneal ~) 
~'jiı ~~~~~,.. ... .e.~ .... f'-""'""~~ ~~!)J 

··~ .~ 
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Ankara 21 (Radyo) -
yükler büyü!lü en büvük inıuın 
A tatürkün cenaze töreni bıı 

giin Ankaradl\ on binlercı 

halkın göz yaeları arııeınchı 

yapıldı . 
Atatürkün tabutu Büyük 

Mill~t Meclisinde büyük bir 
bayrakla örtülmüe bulunu
yorrlu . 

Tam ortada Reisicumhur 
t~met fnönünün ~PIPn~•. QAIMı 
gin ~ol tarHfınrla Frırnııuı R··
ieicumhurn LP.hronnn \le ~11Q' 

tar:ıfında harp okulunun ÇP· 

lf'ııkleri . 
YHolarındA Mer.lis Reitıi 

Ahrtnlhalik Rende, b11t•ekil 
CAIAI Rı:ıyar, kormev heelranı 
Feni Çakmatrn oelenkleri • 

Tsıbutun sa~ında kurtar-

' 

dıQ'ı l?mirin, solunda lstan
bulun büyük Çtilenkleri . 

' 

HM taraf çelenklerle dolu. 
MeenlfllPrin alevlerinden 

Qlkan dumanlar çok yüksek 
lere kadar çıkıyor • 

Çelenkler, kamyoularm ta 
eıyamıyacaıtı. :aıamıyaC'aaı ka 
dar çok . . Bunlar sanki Ata
mızı bir mPeher içine almıe 
gıhi görünüyordu • 

Dıearıda 7üı 
halk • 
DünJAnın muhtelif memle 

ketlerinden gelen heJeıler, en 
Jüksflk sinemacılar gazeteciler 

Merasime ietirAk ioin ge
len ecnebi heyetler Ankara 
Palas önünde toplanıyorlar. 

Tabutu taeıyacak top ara 
basınm önünden gidecek o
lan kıtalar hazırlanmıı. bir 
h:ışı Halk 8İneması önünde. 

\'abancı devlet kıtnları 

halk binası ile Halk sine
ması arasınna sıraıanmıılar 

te Jer almıılardı . 
Halk 1emek delil, urku

ıunu bile unutmuı. bir ael ha 
liode cenazeye koeurol" • 

Türkün bu cenazeye kar 
eı gösterdiği allka71 tarih,la
rih olahdanberi k17detrnemie 
ti . Yataş J898f comhorriya
seti bandosu ~e AtaıGrkün ta 
butonu taeı1acak top areba11 
kahramıu Türk aakeı-lerinin 
önünde ilerli1or • 

Aı sonra top a.nbHt, 
tam cenazenin buhıodqu m 11 

hallin önüne geldi . 
Cenaıe1i arabafa götOre- · 

oek on iki HYIH, on iki ae· 
neral tabuta yaklaeı:vorlar • 
Tabutun bir tarafındtt on iki 
HJIH, ranlarıodı ooı iki ıı· 
oıral .. . 

Fransa Reiaicur ııburunun, 
Başbut ve . .Reiıic · ıamburumuz 
ismet Joönünün,. har p. okJllonun 

- Sonu ikin'!İde -
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Devletimizin banisi, Milletimizin Sadık Hadimi; 
insanhğın eşsiz kahramanı Atatürk ; 

Vatan ve Millet sana daima Minnettardırı. 
Ankaradaki merasim 

Blrlnc:lden artan 

gönderdikleri çelenkler alındı : 
Bundan sonra Tabutun üzerin 
deki çuha örtü kaldırıldı. 

ltraiye efradının taııdıQ'ı 
merdiven retirildi. 

Cc.ddeyi baştan başa dol
duran, Asker, Subay , heyetler 
ve on binlerce . yüz binlerce 
halk 

Hiç birisinde ses yok. seda 
yok, nefesler bile durmuş. 

Herkes derin derin aklı· 
yor. Ecnebiler içinde ekserisinin 
göz yaşlarını sildikleri görülüt 
yor. 

Merdiven kondu. Tabut 
top arabaaına alınıyor , top 
arabasının tam arl<asında Kara • 
Deniz, Hava subayları sıralan 

mış Generallar etrafa dizilmış 
lcr dört General cenazenin baş 
ucanda. 

On iki Saylav tabutu kol 
\arına aldılar Bulundoğu kaide 
den hürmetle kaldırdılar. Mer 
divenin kenarına kadar getir
dlier. 

Ôııde üç Türk Ceneral ta 
butu idare ediyor. Tuğ General 
Fahrepdin Altay , Or general 
lızedı1in Çalı~lar, TuQ' gP.ncral 
Asım, 

TRlıutuıı aı ka8rnıtaıı tn p ıı ra 

ll111;ı ıııt g+-ld ıl(ff, Bt>rkes ııı lıuıu 

l(İİIİİ)' OI, lı•·ıkt-ıi gfoütıd!-!11 ııkan 

yınijlttrıııı ktıllılıu~ g i'ı ntlPr i \·o ı du. 
8nnt ınnı ondu 

Tabut arahııye fcrltı~t ı rildi 

ko.ııaı lurı11dan Laitlandı· 

Herkes gözlerini ınbuto elik 
mie lıakıyoılar, JıerkPs ceııa:rnnin 
lıuJuııdu~u nııulaka)·ıı :ıkın edi-
yor. 

Tabutun önünde bütüıı Ge· 
rıeraller diıildi,önde ikioıı tnrs 
Türk ukeri. 

Ecuebi heyetler Ankaropa· 
lu önünde yer aldılar bekliycır. 
Sinemacılar, folo~rafçılar durma 
dan makinalarının objektiflerini 

1 

• - • 

i1leti7orlar. Cenaze arabasının Qünü bernimiz yeniden işlemi, Ecnebi lıeyeılerlni hüıüıı ve) ycııı, yanclnıı, nrkadnıı kueau aha 
ömlnde Riyaseti Cümhur ban· re baeladığı zaman aulıyacaQ-ız teessür içinde gez yn~larıoı tut fi gt)l yaşları ile cenazeyi ta 
doıu. • • mıyısıı saylavlar takip ettiler. kip ediyorlar. 

Mecliıin önOndeki kaldırım Atatürkihı cenazesinin iki Ôn sdta vekiller horeli bulun Saat 011 iki)·e 011 kain top 
lemamen aa7lular te zi1aretçl tarafında yirmi general. makta idiler bundan sonrd Hruhası tayyare cemiyetinin kar 
lede dolu. Önde riyaseti cumhur ban Resmi davetlilerden baremin şısındaki polis kulubesi önüne 

Protokol mtıdilril Şetket ec· dosu. 3 Oncü derecesine kadar askeri geldi. 

nebi hereUerin bulundutu Anka Arkııında iıtik141 madalfa· ve mOlkt erkı>n 1 Helsi cumhur baeıuı önüne 
r,apalas önılne ıeldf. ıını hamil ılfah kadife 7aatı2'1 62 viJAyelten galen parti eğmle hafif hafif yürüyor. 

Merasim başhyor taıııan Tul ııeneral tııaı Ay belediye, hıtlk mll.o~essillerinden En arkadan Q'elen mektepli 
Mızraklı bir ıOvari ala71 demir bulunuıordu. mürekkep üQer kl9ılık heyetler f ıeı'in hali perlean 

Strmerbankm önılnden aıatıra Oç çeırek bee daklkadanbe Mektepliler, kız ve erkek iz Bütün bu irfan kitlesi irade 
· · • T.11 1. oHer rı ııe91t resmı yapan ur... ve lerini kaybetmie bulunuyorlar. 

ecnebi kıtalar mahalli mahsusla Bir aıra polis 
dolru iniror. 

Koraeneral Fabrettin cena
zanin buluodulu rere kadar ael 
diler. Alayın önde geçen ba1ratı 

bnda ıer aldılar. Onun erkslndan on binlerce 
Cenaze arabası ınaı yavae halk hıçkırıklarla atlıyan, hay 

Cena:ıe sergi e\'lniıı öuüne 1ak 
laeıyor. 

Ecnebi kıtaat, önlerinden 
eeliunlandı. ilerlemire baeladı. kıaran on binlerce halk 

Topçu taburu eancatı ve rruaııenera\ hyas Aydemirin Tayyareler bu büyük ma geçen büyük l'ılüye ihtiramkdr 
bımdoıu ile, Muhafıı ala71, 32 arkasından ııöz ıaelarını ıapte tem alayının uzerinde uQuyor vaziyatte, hepisi tabutu gö7.lerile 

· b f At t" k'1' h ı · 1 takip ediyorlur. net alaf, Harbiıe mektebı a1· dem yen a ur un eme reeı. Her bee dakikada bir top atılı 

rakları ile gözleri Atahlrkıln la Bunu mtıteakip bntan aekerl 7or hazin teessüre iolirRk edt 
biltüna merkuı olar•k 11eQtller. hı1atını beraber Q'eÇirdlli en H yor. Bir tay;are mütemadiyen EtnoQ'rafya m\ızesi cenaze 
~4r.ll kıtaahoın a19i1inl mıltea· dık ark adaıı OOmhurrelıimiz atamızın tabutunu taeıyau top içın hazırlanmıe çelenklerle s(h,· 

• • 

Atamızın Hazin Ölüm 
Merasimi 

Dün binlerce 
lluzur;yle 

Merainlinin 
Yapıldı 

Atamız Mersinde iken 
Ata lürkün, büyükler büyüğü bir ırnda ve durmadan yaearı 

büyük ölüııün ceııaze töreni dün yordu. 
şehrim izde derin \•e onulmaz Atatüı kün ve Türkün bG 
matem lı1l\·ası içinde tak ip edıldi. yük atasınııı tabutunu taelyaP 

Bütün Mersin çok sevdi!2'i lop nrauosı her lahza biraz ilet 
balı asııı ı kaybetli~i güudenheri !erken, her türkün kalbi öira• 

daha fa:ıla çstrpıyordu. 
rasveacı içiııde ic1i. Hiçbir tarafta 

Atatürlc istiralıatgAhırıa giS• 
harHkct yoktu DükkAnlar, mağıı türülürken bütün vataıı güoeeiO 
zalnr çarşı ve pazarlar, büyük de, duyulnn hıçkırıklstr 11yni idİ 

küçük bütün müeııse.seler k apan Şehirli a!llıyor, hıQk.rJyor 

mışlı. K:ı'ra bit bulut sanki Ş<'lıri köylO do t~~y-ük yae~a olaul.:rd~ 
örtmüştü , semasını kapl:ım ışlı. göz yaşı dokuyor, kuçük yııetalt 

• • _ H _ • ı lerde, kadını dıı, erkPği de d&J 
. I~.•ç hır yuz gulmut·or, lıı ç yanı da duymayanı da, göreJll 

bır goı. parlamıyordu . d o görıniynıide. 

Herke!'! dalgıııclı, kü,,;ktiııdü . 18 rn ı lyoıı tek uir kalp gibi 
H~r göz ağln:ıınl..t:ın ş şmişti. on sekiz milyon tek bir gö:ı gıbİ 

Sant 11; llnlkevi nıtisamertı 
Herkt)S tesıJliiye muhtaçtı. H er· 

salonu dolmuetu. Ne oturıı<'ak 1e 
kes lrnııclılıgindE<n, varlığından ne de oya lan duracak bır yer 

bir çok şeyler kaybetm işti. vardı . Herke8 muhtacı teselli 

Onların nn çok se\·dıkleri, id i te teselliye ceearot edecelt 

Atatürk m illt mücadelede 

tek bir kimse soktu. 
Her gözün öııüııde Büyült 

Ata Caulauıyordu . O, herlle8" 
her zıımaoki gibi, heybeıle, sefil 
ile bakıyor gibi idi, 

Büyük salon hıçkırıklarla 

a~laylar ile, baygınlıklar ge~ireJJ 
lerlc:ı dolmuetu. Kime no denebi' 
lir ve ne eöylenebılirdi. 

Onun fecizeleri okundu, O 
düeünüldü, O, söylenildi ve O 
anıldı. 

Saat 14 Büıüıı Mersinliler, 
Mersine koşup gelen köylüler. eti 

!erinden çıkamıyaıı ihLifarlar, aO 

ne kucagıııdan yeni ayrılan QO' 

cuklar, mektepliler, ieçiler, kad10 
erkek geuç ihtiyar binlerce halle 
Askeri kışlaya koetu.. Kıelao1P 
büyük bahçesi doldu. 

Ataıürk'ün Bilstü önünde·· 
her göz ona bakıyor. 

SRat . 14 de yakla917or. Vali 
ve Partı Başkanı geldiler. BIUillJ 
memurJor burada, Tüccarlar bU' 

rRda, Teeekküller burada, izciler 
burada. Alatürk'ün b1lıtü bıf· 

raklarla süelenmiı, altı m~ale 
yanıyor. Yanan kalblerimiz gibi 

kip: alfabe ııraıile en önde Al· lımet lnön11. f arabaaının Qzerinda devir rapı 
mara bıhrife kıtaaı bunu mü· Arkalarında riyaseti cumhur ror. 

tenmie 
Alay battı ElnoArafya müzo· saydıkları. sayesinde mes'ut ya· 

eadıkları Ulu Şefleri, Atatllrkleri 

Hitabe kürsfisQ 'flüe!U, bugOı> 
bir cok hatia:.lerimiz Röyliyorıer• 

ilk söyleyen Hayri Tuncbilek oJ 
du. Onu diQerleri tRkip etti. 801 
leyeni dinleyebilecek her Tılr· 
kQn içi COşml?Ştu. KalplerdeP 
hıçkıran seslere, gö1. yaşları oe· 
vap veriyor Atam. Atam dıre 
hıçkırıklarla ağlıyaular. bayılın· 

lar pek çoktu. Sijylediler, vecize· 
ler okudular 

tuiiben Bulıar, Franııı, lnailis kAtibi umumisi, Ba111uer ve Mu SürO halinde kuelar tayya 
Ywıan, lran, Romanrı, Yuaos· bafıı alar1 kumandanı ile diQer re filomuzla uöbelleee nObetleee 
l&.fP te diler ecnebi kıtaat ta· 7uerler. alayla beraber aidiyor. 
buiun önünden bllrmeUe ilerle· BilJOk Millet Meclisi reiıi Bütün bir millet ağlıyor her 
dllir. Abdülhalik Rende, sağ taratın- kes aahyor bir çift i'ÖZ aibi. 

Ecnebi kıtaatın 1anlarında da Baıtekil Ce!Al Bayar, solunda Bando oObenin, bethuvenin 
mibmandır olarak TOrk ıabiUe Genel Kurmaı Baıkanı Mareıal matem havalarını çalıyor. 
rl tiulunurordu. Fevzi Çakmak ilerlemekte. 

• • Bundan sonra ecnebi heyet- Tabut, aençlik parkına yak 

· tlu ıOo büvOk. bir • mille' ler Afııao, Alman, Arnatutlok, laftı . 
t6r.I milleti alhror ıöı 1111 Amerika. Eıtonıa, Macariıtan Binlerce aeoç bağırıyor. 
Aalidror. (JIDtint t>aıOif bMlrJı ea Fransız ln11iliı, Irak, İran, lspan - Atatürk biıi bırakma. 
bidk ltUıratuıuoi, mdu en ba fni9ra. balya, Japonya, La· Halk tabutu bir kerre, on 
dti. liamaadınını, !\01aoliltt' 9'. 10GJa, Haıa7, Hollanda, Mısır kere, yüz kere aörmek için mil 
illb.:. ıarıo ea bGy6k. iu•uını kar NorveQ, Polonya, Sovvet, Suriye temadiyeo koıuyor. 
~ bnıo, Yuaoılu7a, Yunan he· Alay yavaı yavae ilerltyor. 

.91:w.rı.tmiaiR ~ rMleri. Yolların her tarafında bekli 

1. ' ••• 

sinin l\nünde vnıiyet almıetı, He 

yeller, halkevi ile Etno~rafya 

müzesi arasına toplandılar. 

· Reieicilmhur ismet lnönü El 
notrafya müzesine geldiler. Saat 
on ikiyi on beı ııeçiyordu. 

Arkasıudaıı Büyük Millet 
Meclisi Reisi Abdülhalik 
Rendo, Baıvekil Celili Bayar. 
Mareşal Fevzi Çakmak da bura 
ya muvasalat ettiler. 

Saat 12 yi 20 geçiyor tabut 
çözüldü yavaı yavaş indirildi. 

Abanos tabutun iki tarafın 

da asker, subay generallerle dolu 
·Bando matem havası Qalışı-

-sonu UçUncUde-

ölmüe ve onun buaün cenaıe tö 

renleri yapılıyoıdu. 

Bayraklar. h6r güukü gibi 
bu gOn de yarıya indirilmieti. 

RuzgAr hafif bir sun tte bi 
le esmekten çekiniyordu. Bu ulu 
milletin büyük acısına tabiotbile 
ortak oluyordu. / 

Binlerce hnlk radyoların ön 
lerini doldurmus. Ankarada 
onun yaraıtığı, yaeattı~ı. süsle
diği sevdiQ'I ankarada. yapılan 

cenaze töreni tafsdAtını dinliyor 
du . 

Bu gün bütün kalpler bir 
den ~arpıyor , büıün gözler 

Zli len en büyft~ünden en 
ufaıtıoa kadar her Türk bunları 
ezber etmie dimatına hakketaıif 
tır. Bu bir hakikatli. Bu bir aoı 
hakikatlı, Atamııın oismi buıOJJ 
aramızdan aynlmıetı . 

Tören saatlerce devam e&ti 

Sonu OçOneGde 
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Reiesi Cumhur 
ismet lnönü 

Atatiirkiiıı cenaze merasimi 
dolayısile milletiınize bir 
Beyanname neşrettiler 

~-------

AtatiJrk, Türkün en acı günlerinde mey 
dana atılmış bütlin cihanın fUuruna 

nüf üü etmiştir 

-~-
Y ENi MERSiN 2 2 ikinci Tt-şrin l 9:S~ 

YG1.9.yan bqyiilı Atatürk ve İ l A N 

Çok y .ı ••• d~'~; bırak deye Rom en basını ' içel vakıflar müdürlüğünden 
Hepimizin ömründen onunkine .. ____ . ~ Hedeli lllll llHJV((k~al No. ~t'Vİ )!~vkii vakfı 

kat d Romada Qıkao •La Tribuoa• t . · 
0 

. eye aueteıinden . ı ıamnurnı ltımınal 
nun ıçln tereddüt yok; her ~yi· · • miktarı 

f miz hediye Tilrki1e Cumhurreiıi Kemal : . 
Ôlmüf(lük o diriltti, haykırdı klik Atatürk bu sabah saat 9,o de Lıra ku . Lira k.u 

Türk deye vefaı etmittir. halyan millsti 2o::> oo l5 oo l -59 dükkan lıiıkı) rflsadi\'e • • 
. . bürük tefini karbeden Türk 

Bıze tesellı yoktu , sende kalkmaz. miJletinin kederine ittirAk et - 200 15 
san Atam mektedir ı 00 00 61 59 " 

Nasıl kan atlama11ın öksüz kalan · 200 00 ] 5 oo 63 
bu vatan Kemal Atatürküo vefatiyle, " 

Sen gibi bir dahiye erken ICıydı rakın ıarka hQkim olmuı ve def 2°
0 oo 15 00 65 •' 

yaratan ~iemesioe kuvvetli bir eekildel250 00 18 75 69 ,; 
Batrına taı batlaaın bu karabaht· 1ardım etmie olan çok kudretli 250 00 18 7 f> 71 ,, 

mel e. 
,, . 

't 

, ' " 
" ,, 
" ,. ' ' lı vatan bir eahsiy~t k.aybolmuo ?luyor: 1300 00 2 2 50 73 

Ankara 21 •Rnci yo,, - Rei gid Ar ok Türklü~ü. moderıı bir Karacıterındeo vahım bır 45 00 3a 7 fl '' 
ei cumhur ismet lııönü Atatürk d evlet hnlına getirmek baelıca Ey Atatürk dünyaya gelmemişti surette rahatsız olan Atatürkün . ~ ' 75 •• 

ti , 1 

,. 
" 

ün cflnaze mArnsim i dohı yır.ıilH g:ı ıesi olmuştur. 
0

_ bir Eşin son zamanlarda ıstırabı müthie 200 OO 15 00 3 
büyük Türk mille tine lıir he vaıı Lil)·ik, ınilliyetçi, halkçı iukı unyayı kan ağlattı böyle erken olmuetur . 150 00 l J 25 5 " • t ' ' 

;, H H 

nam<ı ııeşrntmietır. lııön ü bu be lı'lp c ı. devletci, cümhuriyetçi pren s d gidişin Hasta yata~ındao kalkamaz 150 00 1 J 25 7 " 
Jennamesi d . s ipleri Atutürkllu milleıe en kıy · en aha çok IAzımdın Türte ve b" h ld k 1 d 1 . 1 '' " 

n e· 1 metli trnınnol i dir. insanlığa ır a. e . a ~a~ı 0 ayısıy e 350 00 32 00 70 hara ka pusu 
Büyük Türk mille ti, Atatürk 1 Üfıı l üııdeııberi aziz Türk mil Yeniden koyacaktın dün a i bir devlet ışlerıyle ıetıgal etmek im arsa 

bütün ömrünü m illetiııin saad e ıi ı lut i, on cırnılan duygularla sar y tılığa kl\nını ~ü.nden güne kaybetmie 
ne. rr>fahına vakfetm işLi . Riz onu ' ~ . lmıştır ve kendısı bundan her halde 2000 00 lf>o 00 1 H.uuam alfttlllin 
Ulu. AtHlürkün fani vücudunu i llıı l k ıın ı z ıı kalbimizdeo ge Kabriniz mabedimiz, tapar her derin bir surette endiee duy- 1- Silifkedt! vakıflar idaresine ail vukarufa \':I 

ihlıra ın la ebedi mevki i ıı " vazet çeu eşekkürü ifa e tmeyi bir ferdi yurdun muıtur · ııh on iki hap diikkau \'e a r~a Jh~Şin İrnra ile~~ 
tik. _ _ . . j IJorı.ı sn u.cJım . _ Yurdumuza bakanı tek bir hamlede Türkiye cumhuriyetinin bu bir bap Jıam:uaıtfo lteŞ seıır<le bedeli alınurnk ÜZf'f~ 

Atatürk, turkun t a rıhıııde . Dadık teo sonra lıutün dün vurdun matemli dakikalarında, halyan 
en 8CI günlerde meydana atıı 1 yad u ıı gördüğümüz teveccühf Devirdin Saltanatı Cümhuriyeti milleti doıı memlekete derin lak sille açık n rlırma su rt>t i ı~ nı üza ~· eti~~· ~ çık.arıl -
mışe lıütüo cıharıın şuuruna nü ~ \"e. ncı matemimize ietirak ehik Kurdun sempatilerini sunmaktadır . mışlır · 
fuz etmiştir. lerınrlen d"olayı gödlerilen alaka Yurdun harabelerine çelik kalaler I L , •

1
• 2- ~liiz :ıyede nıiitldt>lİ 16 11 938 larihindrn 

Türklilk için on büyük za. ı Y U teşekkur etmekte ve kurdun Rtımızrn rrızrn oum itibaren yirmi giindiir 6-ll-938 sali niiıdi saat l4 
ferleri kazandıktan sonra , ömrü 1 Devletimizin baniıi, milleti • • J 1 f ~ 
nü irısaniyetA hizme t e tmek le mizin sadık lhadimi, in1anhtın YarattıQ'ın her şeyi in önQn merasımı j e si İ kede vakıfl~r komisyonuıuta ihalP.Sİ jcra 
geçirmiştir. 1 eşaiz kahremaoı Atat6rk vatan kollayak l kıltnacakt11· . 

Atatür'lüıı millcti miz'i n hü ve millet sana minnettardır. Cümhuriyel feyiıiuden daha neler Dün binlerceMer· l 3 -- Talip olaıılarla f:n1a nıaltlrual almak islİ-
yOk lü~lıne Esarsılma z ilikadı S eni hürmetle anıyoruz . dotacak 1 • k fi 
vardı . O; ne mutlu Türküm di Az iz hatıran AÖUmAZ meeala Bitmez zemanlar için çizditın sinlinin hu%urile ~· ,·n P.f'tıl \'~ 1 ar nıliılüdiiğüırn VP.\'3 ıtu~zkur kaza 
yene d ed iQ'i zama ıı b u h a kikaıi olarak ka lplerimizde daima kala planları il ı!ald konıİS)' Olı<t mi! racaalları lüzoı~ıtı ılan olunur 

ismetin kullanacak · yapı/.Jı en manalı surette ifad e etm iştir c,ıktır. D•Qe duoman Uı 1 6 - 18 -2 2 - ı 7 
Alatürkürı : en kıRa yolclıın DırnıektPdir . bokacak ikinciden artan ' ı A H 

Atatürk cephede 

A·TATÜRK 
Yapdıkça kalbi millette yaşar ötmez QnOn 

Unutulmaz o, zaf8rlerle dolu şanh ıonon 

Asra sıimaz inkillplarla dolu Barikalar 

Ya nasıl sıldı on onbeş yıla bu harikalar 

Tarihe geçti batan varlıiın ey dahi Kemal 

Ne yazık, ah ne yazık ki cismi ise buldu zeval 

Karalar geydi Vatan matem içinde sallat 

l.Jlu Gazi sana bir ben deiil cihan ağlar 

Merain Aakeri tekaGdlerinden 

Emin Ali Aytut 

88hrl Ok - 1 1 
Merhum V. T. Oflu Bu gQn Mersin bir ölıl evine Bel d' , , 

----- döamüotü. Her kes aQhyor. aaıı ! Merıin 8 IJB nyasetm~en 
Ankarada yapllan Hazı'n yoru!. . . jNo. Nevı İC t r mliddt•l! ilaal~ tarihi 

ou gilo ne olmuıtu bııe, bı .& 1 .. kk 'l I ... 

To·ran zene olmuetu buıüo. 1 9l11 an .•~ ···~ lal'llllnden 6- 12-938 
Otuz bin nufusıu Mersin ıtıharPn nıavıs 941 

~levkii 
llal ıcı 

• 

- ikinciden ıtrtöo - thalkı bu gQn tek bir kalp var ı gayesine ka.dardır 
:ror. 12 aıeneral kılınçlaı-ıııı "ek · ıPı . O At . . d 1 \'ukaı·uJa IU~Vki VP. CİnSile ihale fl;iİUÜ yazıll 

..,, , ası ıçın çarpıJor u. 1 d-kk•\ k . . ' 
mıo ihtiram vazireıiude Otuz bin ııufusuu bir oif& ı (~ a11 u_ :..u ac;ı . a~Lırma .sur~lıle kıraJaverilect-k 

8-9 basamaklı merdivenler-' aözü vıırdı o da Atacn iQİD göı tır. Kıralamak ıstıveulerın mua V\'en olan ihale 
deıı cıkılıror. Çinilerle süslü ka l 1aeı döküyordu. Bitmem resmi f(iİniindtt saal )5 d;, mtılıamnıen •• kira beJeli11i11 
pıd~n içeri girildi, Sll8t 12 yi 25 ' meras~m. b.itt: mi bitmedi mı? yüzde 7,5 uh~htllitı•IP. mtıva~kat leruinal ve licar~t 
geçıyor. ( BıldıQ"ım , .ı. d k· , 1 l 1 · 

. . Ou;tSlft H a)ıl ı lU uıııluklarrna tfoır vesi~a ile 
Top l:!f'Sleri Utaktan ieitiliyorl 18 mılyou aaladı, aa1ı1or birlikle hel~dive dCtirfl ' İlld ıo 1 k 1 .. 
Her taraf çelenklerle dolu ıgöz yasları döktü ; ' .. ' . ., , :~ .e p anaca O an encu -
H -k- d 1 1 

ki . ·A Bü1ük ölüye a~ladı fıtrat mene muracaat eylemelt~rı ilan olunur. 
u um ar arın çe e erı. r ' 

'l k k 1 Z 
. onun kalbine koydu.. 19-22 '>7-29 

1 
navu u ra ı o~onuıı çelengı 18 .1 Tü k 

18 1 .. ,.. 
. · mı yon r r.1 yon 

Yırnında yıoe onlara ait bir çe- · 1 l A N 
Jenk . AtatOrk oldu. 

Sıtal 0'.10 ôıeu Atatürke lhti J!lP Tarsu~ vaLıflar memurlunundan 
tık. Fakat ölmlyen At r.ı l ürkü ka tıı 1 1 

Oo iki general, tabutu ka· bimize koyduk. o bizimle biı Keşif Muvakkal Mevkii Nevi Vakfı 
id~y~ koyuyorlar, onunla bu vatanı yaıatacak imar bedeli teminatı 

Uhdin, kaideye konuldu- eyllrecek eaerlerioe eaerler ili Lira k. Lira k. 
ğu yerin her tarafı çuhalarla ve eyliyecetiı. 4 79 20 35 94 kırık kaşık hara kubal paşa 
örtoıo •• , O - 9"l ... ~ - cıvarı 

AtaturkUn bemıiresi ba- rtdo~s ~ilisesinda Yukarıda mev k.ii ve keşif bedeli yazılı bir 
yan Makbule, Reiıi Cnmhur Dün ~İr iyin yapıldı kıta vakıf akarın tamiri 2490 numarall kanun uya 
lsmet lnöoO, Millet meclisi rei rınt~a ı.çık eksiltme surelile münaka~~ya konul . 
iti Abdulbalik Reoda Bııvekil ~· ..... " muştur. 

Celil Bayar, Marşal Fevzı dokıD:ı~is::~d~n!~a:e~~o O~t~ ~üddeti miizayede 7 -11-938 giinünde11 itiba 
Çakmak kendilerini tutamadı· rahatı ruha ioin bir a;tnn yaı;ıl ren eyyamı lalili)·e hariç yirmi giindür. 30-ı 1-
ıu, a~hyorlar . •• mDtemadiyeo mııtar. Bu a1ıu eaoaaında lıtan 938 çarşAmba giinii saat 10 da ihale~i yapılaca
a~lıyorlar.. balda mılnıeıir •ta RebObllk. ğmdan taliplerin Tarsus vakıflar memurluğuna 

Abaouz mahfaza içeriıin· refikimizin 1abık S111ri1e muha müracaalları ilAn ohınur. 
dedir, Tabut mermer kaide biri mahıuıu deterli utandaıla 
Dyerine yerJ•trildl. rımııdan Ba1 TOreol tarafın 

On iki aeneral IOO dan TOrk9e ve belil bir lleaola 

1,. ·r •ıt·ıer resmi bıllGn haıiruni atlatan meraiye ae amı ı a e ı • 
bir mı1e11ir nutuk ıö7lemi1Lir. içıl 

i 1 ı n 
kültür diraktörlDğOndın 

g. 12-18- 2.2 

DUnyanıo her tan.•fındao Bu a1ine ıehrimiıde buluntu 

gelen heyetler ayrıldılar halk• b1r11li7an JUrddatlarımızla yüa {f&ersirıdt' yeni yaptJafl ileri Okulun 76J Jİra 
evine do"ru ilerleyorlar. her leroe Merılnli de iıtirak etmıı 32 kuruş bedeli keşifli ten~(flislıane duvarı inş•l-

e terdir l ? l · ı . 1 " 
k ~ıı or bir millet a~i · a 1 ... s- ı-9~ tarı ııne rast ayan pazarlesı günii 
ıı;:r. 8 

bl/ rı:edeniyet ağlıyor, sa~t 15 .. de !hale edilnrnk üzre içel ili vilAvet dai 
en bUyOk evJldınıoı gayip S 1111 encumenınce açık eksiltmeye konulmuş"'ıur 

ayın · kl'l · b · ' 
eden bedbaht dOoya a~layor, ıste 1 e.rın una aıl şartnameyi görmek ve 

KulakJara bir • &eliyor Okuyucularımıza daha fazla JZ(j lıat almak için k ühür direktörl ........ · ı 1 ·· .. b 11' ugu Onun seıı ... Atım seşi,.. BOyOk matem Şeker 11~ ve. 1 ıa e. gun~ı e ı saalla yiizde yedi buçuk 
Ey tOr ıencl en mukae· bayramı dolayısile Gaze- msbetmdekı 58 lıraltk muvakkat lemirrnt maklm 

des vazifen tOrk COmhu- temizin d6rt &On lntlpr zu ~.eya Ranka m~klubunu hamilen -smü gecen 
riyetlni mOdafaa ve muha etmlyecektlr. eneuou~ne baş vnrnıalart ilan olunur. • 
faza etmektir. 1 l . 15- 18· 23 
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YENi MERSiN 

Tarsus icra memurluğundan 
Bosya No. 938 -- 1286 

No. T<ir· lıi Cirı~i H. ~1etrtt ~12 l1~v~ii Bt>h~r· il. 
k" nıP-ti 

MERSiN 
Pi YASASI 

19- 11 - 938 Y EDI M.ersin 
• 8 hazırau Larhuııu o 4595 ~imithat•ılı k. L~mamı Pamuklar Ku. S. Ku.S • 

Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

İçten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ MERSİN DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

937 16 hıs~&tla 1 ıo lif'a Kıevlant 
i: C lıt ~ ~a~t · Dağmıalı 

• •· aoı malı 
Uududu, Şa, yol ga. Hli vt-r•·~t-si ş i. ~altih i ~· .. Koza 

1 uel haııt>SI ('t~. ldiçü ~ musta fa ı Kırnıa 
~afubı, al.Hıtılv~hit kızı ft-hnrJ;.t Kozac parlağıı 

9 Haıiran 937 tarlaııuı 16 hıssadcı 3 hıss~ısı 2 fi. Buğday-Çavdar 
5 . . I I k I 1 , Sert anadol 

7 7(• uwlrt: na. sınıll ı;,cı ı ·. 1Pt1.lln 165 lıra y k 
11 Yıllık fasılasız intişarın Hududu. Ş:ı. tarikiam gar, arıiş şi, rec~p c•·. v:~iuruğdayı 
da muvaffakiyetini halktan osoıau "'\atııhi hu dalıi Çavdar yeni Mersin : 
gördüğü rağbete borcludur. lo hı. 937 lli el• 3 iı ıs~~l s ı 6 lıel,ıar ...l330 nıelrt• Anadol yulaf 

v E N i M E R s i N • Sizin Gazetenizdir Dertlerinize dilekleiinize YEHI 
111

• ~; :: ~ ~~I~ ~· ~a~ . ,,1 ~ıl~ı1 :ı :·ıı ~~~·e :ıj ":.ı mili be~ i ,. Vt\ AnadolArpa 

• MERSiH sütunları açıktır. ' restısi ~ar. lwkir elye\'111 lrncı ıbraİıirıı zaıll' lrii- ~=~~I ekstr• 

YENi. MERSiNi : Okuyunuz ve Okutmı- s .. ,i~J.\·,":eıı~"d~~: ~:~::y;. rıi 
1 

1 L bz, 937 t Ö ela 3 lH""!'la~ı 4 fıtıklar 436 ıııt-lrP nı. Mcrcim,.k şnk 
ya Ça IŞlnız. simillıacıh k. ~:?O lira Sahl~p 

YENi• MERSiN MATBAASI llududn, Ş~, alıdulkeıdir gar, lariki<ııu şi, nıol T~.a:ltbmlrı•~~·i1 en la duran er, h ~ fız 1111·htı ı tıl ... .. .. 

Sahihi , h 11 ıh lı i 
12 laz. ~t37 16 da 3 laıssa~ı 4 lıtklal' 5950 ıuP.tre Susffm 

Taba ait bütün işleri ucuz 
ve süratle yapar. 

En yeni ve çok çeşitli harfleri 
Veni Mersin Matbaasında 

bulabilirsiniz. 
IHJl!IR? OO@W@& ~$lr~lMDlb~lM lHJLA~r?lb(glRılb[g 

m. 220 h ra Yapağı 
Si~·ııh 

IJuduılu, ~·•, s .dıibi s~rıet g.t. ;ı ~~... Vt'. molla Şark 
tlurau şi. ahnı~l VP- osırıcın c+-. dur;ın ~arısı fotnıf4 Anadoı 

• 
? 3 lı1. 9:-17 ı 6 da 3 lııssası 8 lıek l tr :!7 l o mel re Aydın 
n•. simillwcıla k. t65 1 ra Yıkaomıt yapak 

llucl 1 du, Şa, ·•c ga. larikianı şi. sakine ce. hli Güz yuou .. 
seyind .. u nılifLi).- gf'ceu tarla Konya malı tıftık 

S 1 · ı · l t 1 · • Yozgat a ti ıı, HJ ( a il K · k ı 

14 hz. 3:{ )6 ela D lılSS3SI 13 hrktar 7850 metrP eçı 
11 

nı. sinıithacılı k. ( 6 5 lira Pirinçler 
Hududu, Şa. al>dulvalıil tarlası ga. mucık mus Birinci nevi mal 

t~fa ve lıe:tcı P.miıı VPf'esesi tarlası şi, larikihas ct-1. fkinci nevi mal 

h~cı alıuıt>l vtırtısPsindt>u sanive Salıihi bu dahi Çay 
: 15 hı tarlaoıu 16 ela 3 hıssas; ı hektar i028 m+-t- J{abve . 

1 

= 
42 
36 1 
35. 
1,f>O İl 

yok 
3.-•• 

4,50 
4 .. 25 
3.50 
H,,37 

3.,75 ' 
3,50, I 
5.50 
8,,10 
:ı,so 

4. 

10 
17, 

11 

yok ' 
46 47 
45,46 
51 
80 
yok 
110 

50 

18 

26fl 
110 

52 

120 

ı 51 

50 

280 

KİTAP GAZETE VE :ıv.rECMUA 

·rabı yapıır 

rP. nı. siuıithacılı k. 165 lira Bader:ıı,ç~kırdek 
llududu; sa . tarikiaın ga. al>dulvahil şi. nıucık ·r ti bıçlderı . . 93 . • . .., . . . a ı a em ıçı 95 

,1)8 111usı a fa Ct-!. PSUIPlı~n H~ sarııy~ SahıbJ bu dahı Acı ,. • 57 
Alacaklı, Küzwı t:.şkın vekili Cemal ~rdoğan Acı çekirdek 35 . 36 ; 

Bort;I • \lahruul ~ğ.~ köyiirıderı abdulvalıil kı Urfa Yağı 90 ıoo 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler Evrakı 
matbua f aıura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve ~egen~irmek şartile yapıhr. 

zı FtırlıaPıiP. İçel ,, 70 

1 Birinci artırmanın yapılacağı yer; gün, saat 22-12-938 ·-,-[-H-ı'_M_[_ft_S_ı· •H-• 
perşembe günü saat 9 -10 Tarsus icra O. 

Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 
---=.--...----m;ll 

tkinci artırmanın yapılcağı yer 2üo saat 6 - 1 - 939 
cuma günü saat 9; dan 10 a kadar Tarsus icra O. 

1 - ltbu glyrl menktılün artırma tartnameıi 22- 11 - 938 tarihin-
den itibaren 938 - 1')86 No. ile tarıuı icra daireainin muayyen numra 
sında herkesin görebilmesi için açıktır . lltnda yasılı olanlardan 

N-flsha~ ı fi Kuruşt,ıır 
Abune Türkive Haric 

' Şerait ~ için u;ın 

Senelik 1200 Kr , 2000 K 

**•·••1111•••••1111•••1111•1111••••••• ••••*+*• ~ . tazla mahlmaı almak isteyenler i1bıı şartnam~yo ve 938-1286 dosya 
numaraaile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya itLirak lçin yukarıda yasılı kiymetin yUzde 7 ,fı 
oisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevd 

Alt1avlık 

Oç avlık 
oOO ıooo 
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.- SIHHATİNİZİ K.ORUYUNUZI 
Jf. - ~\JASIL MI 

iKAYADELEN 
1 

1 

SULARINI IÇMEkLE 
iıbbıt ve fçtimal MuaYenct Velıı:iletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Rtırrak Kaleviyel; "loo sm3 SU\' a sarfolunarı N. lo 

" 
nıikdarı,, 0.2 sm3. 

Göriinü~: 

Renk 
Koku 

Tadı 

: neuksiz 
;!Kokusuz 

; Latif 
Teamül; Muledil 

Mecmu serllik derecesi "Fr·ansız,, 1.5 
Uzvi maddr.Jer icin sarfolunan müvelli-• 

düllıumuıa litrede o.4Q mgr. 
Sülfat "SO 4,, litred~ 0.0033 gr 
Klor "Cf ,, ,, 0.007 4 
Nitrat "No ii,, ,, o.0040 
Nilrat "No 2,, yok 
Amonyak ''NH3,, Yok 

Fennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden iLıbB: 
ren istasyona kadar içi kalayla kAlvanidi borularla içi mermer döşelı 
beli urba vuılara dök ülnu~k t~clir. Oradan dli büliin Fiziki ve kimyevi 
eYsafım muhafaza ederek ve hiçbir ~uretle el değm~den hususi kim .. 
yugerimize ve Adana Sıhhat Oakarılığuıın tayin elliği Sıhhiye memn· 
ro huzurlarında damacanalar · ve vagoıılar KAY ADELKN suyu ile 

• yıkandıktan sonra doldurulmakta ve ağızlarr Sıhhat memuru tarafın-
." · dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir. • 
~ 

• • .. 
• 
* 1 
1 
1 
1 
1 • • 1 
1 • • 1 • 
1 ... .. .. 
* 

~·· .. * ................... ,, •••• , .......... lf * 
Te11i ler~inbasıoıevind~ basılmsıllı-

edilecektir, (124) Bır avlık ıoo Yoktur 
3 - ipotek sahibi alacaklılarlı di~er allkadarl~rıo ve irtifok ·~ 
hakkı sl'hiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faıı. Resmi ilioatın satırı ıo 
y-, maarata dair olan iddıalarını işbu ilan tarıhinden itibaren virmı 

. . --: .~·· ..., .. gOn içinde evralu mOsbıtelerıle bırlıkte menıurıyetımızıı bııdlru.ııılur' 
Kur ustur. 

ıcap eder. Aksi halde hakları tapu aicilile aııbit olnıadıkç" satış bedelı 
nin payhfmaaından harıç kalırlar . 

4 - Göıterılen gUnde artırmaya iştirak edenler artırma tıırı 
namesıni okumuf ve lUzumlu malumat almıf ve bunları temamE'v 
kabul etmit ad ve itibar olunurlar. 

furtdaş 
5 - Tayin edllen zamanıia gayri menkul Uç deh bağırıldıktan 

ıonra en çok artır&na ihale edilir. Ancak arııma bedeli muh•mıneı 
kiymetin yOade yetmit beşini btılmu veya aatıt i.steyenin r.lacağıoa 
rüchani olan diger alacıı.klılar bulunupta bedel bunların o gayri men 
lı:ul ile teminedilmit alacaklarının mecmuundlln fulaya çıknı11ua en ço\'. 

K zılayaaza 
artıranın taahhüdü b•ki )lalmak Ozre artırma on bef gUu daha temdı1 o U· n uz 
•e on betinci gOnQ ayni utta yapıiacalı. artırmllda. 
bedeli aatıt hteyenln alaea~ına rOchaoi olt.n ıiiger alac&klılıuın o gayri 
menkul ile temin edilmit alacakları mecmuundan taalaya çıkmak 
şartile en çok artırana ihale edilir Böyle bir bedt:I elde edilemezae 
ihale yapılamaz ve satış talebi dilşer. 

O - Gayri menkul k•ndiıine ihal• ol.ıo&n kimH derhal Teya 
verilen mOhlet içlnde parayı -.ermezae ihale kararı teaholunaralı: 
kendisinden eTTel en 70kaek teklifte bulunan kimse araetmft olduğu 
bedetle almata rast oluraa ona, rau olmaz, Teya bulunmazaa hemen 
on bet gön mOddetl• artırmaya çıkarılip en çok artırana ihale edilir 
iki ihale ar&stndaki farlı: Te geçen günler için JO&de 5 den heaap 
olunacak fab -.e dlter zararlar ayrıca bükme hacet Jı:almakıızın m• 
muriyeUmi&o• alıcıdan tahsil olunur. "t8811 

2004 numaralı icra ve iflas ka11uuunun ı~ • 
inci maddesinin 4 iincii fıkras1na L~vfikan lıu -
gayri menkul sahiplerinin bu lrnklarwa ve husu
sile faiz ve masarif P. dair olan iddialar1111 ilan tari 
hinden iLibaren 2o giiu içirıde evrakı nıiishilel.-rile 
bildirrufleri aksi lıalıle hakları tapu !ı'İCİllPril~ sa
hil olmadıkça salı~ bedelinin payla~nıasuHlan / ha
riç kalacakları cihelle alakadarların · i~bu madde
nin mezkt)r fıkrasına göre har~kel elru~leri ve da· 
ha fazla malumat alma~ istiy ... nler 938 1286 dosya 

Jnumarasile Tarsus icra nıtımurluğu11a müracaat
ları iltln olunur. 
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