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Alınan haberlere göre Alma 
da münakale toraiti mü,killeşmi 

Bala giden bir yolcu SO defa tre"J 

değl,tirmekleilir. 
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Pazar MDdDrO 
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Telefon No. 82 13 3790, 

Kahraman ukurovalı! 
On Dokuzuncu 
Kıırtuluş 
bayramımız 

Q ukurovalılarl 
Siz düşmanlarla burun 

buruna harbettiniz. 'Miicaliit· 
likle iştihar eden kahraman
lar çıkardınız. O miir.ahitler 
le dünyayı hayretler 1 düşüren 
kıymetli neticeler verdiniz > 

AtatOrk 

Büyük bal'pte muhtelif 
cephelerde harikalar ve mooi 

zeler yara*arak cihanı hay
retler içinde bırakan Türk 
ordusuna talii b ı& k s ı z 

yar o hDlyarsk magltlp olmuş 
ve bunun neticesi galipler 
aziz yurdun birçok yerlerini 
işgalleri altına almışlarclı. 

Zümrüt ve mabl1Dldar tap 

raklarile, ikliminin güzelli 
&il• dillerde destan olan ve 
eıki 9aglardanberi taşıdığı 
'öhretile aç gözlülerin ibtira
ıuu kabartan aziz Qokorova
mız ı)a bu işgalden kurtula

madı. 

Muvakkat oldoıu iddia 
edilen i~galin gün geçtikçe 

kökleşmekte oldugono ve bur 
aıu•da zulom ve işkencenin 
her nevinin yaJnH Türk mil· 
letine yaplldıgını gören kah· 

raman Çnkorovalıların aabır 
ve tahaınmölleri müıtevliler 
tarafı odan şidtletle tüketil· 

mekto idi. 

Ve Lilbı.11a möıtevlilerle 
elele "Vermiş bam fıreat döş 
künlerinin esaret zincirlerini 

bir an evvel Ttlrke varmak 
için giıterdikleri istical kar
'ıınntla fedakAr Çulrurovah 
bilsbiitün çileden 91kmıttı. 

Zillet ve hakare4>i nefsine 

yedirmeğe ah,ık olmıyan kah 
raman Çukurovalılar için ya 
pacak iş kal mam1ştı. 

.,. 

lu göğöılerle ve bütün mah 
ruıniyetlere ra~men mü@tev-\ 
liye kar'ı ya kurtulot y• 
Ölilll' diyerek ••ldırdU.r. 

Aziz yurdunda efeadılik· 
teu köleliğe düşm"k 6H86D 
her Tüt k tyin, her Çukurova naırımıad~• çıkardıgım>• 
h i9in muhakkak bir ölüm- ve. bon~ınla ıleleb6t iftilıar 
dii. Ve QokuroTanın nazarın· ettıglmız mücahitlerimizin bir 
da insan iki defa ölemezdi avuç kahraman Türkün ıal· 
Bu ıztıraba artık bir nihayet dırışı ve indirii.li darWlel'lı 
verilmeli idi, •iddeti 0 kadar agır oldu ki 

B 
.. a· k" son ve mağrur dütman acis ve YH 

onun ıçın ır ı i inde geJdi..W b 
iddetli ayaga kalkr:.!l Qokor 9 e• yere ondan 19 

ş · yıl evvel ·ı oTahlar kükreyer8k çoluk 90 gı mete tneobut 
ouk bir ağlzdan haykırdılar: oldu. 

Ya knrtnlu• ya ölüm! Aziz Atamıaın itaret bu
Evet baoka hiçbir çare yıırdoıu gibi Çukurov•lılar 

yoktu. Ya krırtulmah veya bütün aünyap bu suretle bay 

but ölmeli idi. Torosların kar retler içinde bıraktı. Blele 
h tepe ve yamaçlarını karar- veretek )'ar&ttlğımız kurtula
r"rgAlı yapan Quknrovahlar •omnznn 19 uoen ylUlönömü 
yomrtıkla mitralyöz ve tanka, nü haklı olarak ba~ımı• dik 
9akmaklı tüfeklerle agır 9ap- ıoror "" aevioç içinde ve ya
taki toplara kar111 durdular. rıoa emniyetle bakarak kot-

Yahn ayak, başı kahak loyoroz. 

açık fakat iman ve ütıılt do· 

Kurtuluş Bayramın Kutlu Olsun 

,---------------------------------
Tora• Savaıından bir parça 
Atamızı ıürünoe tozla yollar.-, 

O ıYOllardan yükselir bir .kara bulut. 

Yo~nlarean arkadq terini kurotl 

8U&hıoı aıarak engin dallara. 

Dne tatkın ael oldun Toroet•D düıe, 

ll•ykıtı,ıar bir kılıç 91kmıt kınından. 

Titreyor datlar, tqlar Tilrk akıoından, 

Baagi öabayighuıit yan bakan bize7 

Gerlldik949 gö#{iıler kihçlar elde 

Ki.nemeei atların yıldırım olur. 

Ôoilmli•dea .ka~oııı ası knrtulnr. 

Hey arkad .. ayreyle sa-.a,ı gel del 

ReHmtsae fiŞenklik, .ayakta çarı?t, 

Göntıl datarciiında temiz Lir inanç. 

Y ord HY&ieile bağır yanarken li:ıılran9 

Bi• Teroı •••-.ıaı böyle kazaotlık. 

Bekir Ulul 

Merain Cephesi 
Na•ıl Kurulmuştu 

Mersin ~phesinin ılk ku 
man8am Müoohıt Emin Ars
lan Karaka~ın şehrimize mu
vasalatını bir fırsat bilerek kerı 
disinden bir mülılkat istediA"iı:.ı 

Çukurovanın 
Acı Gi1nleri 

?Rmanlı HükOmet i ; Cıhan 
barbıue eünlklenmfeti • 
. O zamanki imparatorluk 
tdare adamlarının maka l . a •e ga 
yeeı ne olursa olsun hu 1 da Tu k ı a ueta 

zaman: r. u usu, talan mGdafa•-
- Yina benden tarihe mal smda biHan ka•ret •e lrtıdreur 

olmuı eıki hatıraları canlan- le oal~ı.mak ~e uA"raemaktan bir 
dırmak is~iğini tahmin edi- an ce ınmemietir • 

1• , • I Her Tılrk ferdi b d 
yorum. Kısa olma~ , şart1y e malen bQtQo fed ki • e snen, 

il ver - 8 rlıkları rap 
soracağmız sua ere cevap ıı. Dunra ; bunu ta.dikte mCht 
meğe gayret edeceğimi fiktir. e 

_ O halde lütfen uana Bunu kendilerile harbetıiQ>i . 
Mersin cephesinin kuruluşu d~tlellerin ordu kumandan~~ 
hakkında hataralarınızı lütfe- b'.

10 
her zaman bir lisanı eita· 

rııle anlattılar. Ve bu hakı'k .. tı' din. dedim. ., 
Muhterem Emin Arslan ~~!:~ekle hak ıınaatıkaa bulun 

Karaka~ : Umumi herp&e, TGrk ordusu 

- Cevabı oldukça mühim Oanakk&leri mlidafaa ederek . 
rasmı b' ı 0 

bir sual bu, evvela beni, Kur- . ı r c e: ıenneme Qevirdi ' 
Hıcaz dedıler koetu y 

tuluş bayramına o zaman ça- diler glUi. Be~dat 'B emen de-
lıomı~ naçiz bir feı l ol~aklı kas, Sıırlrede tehlilr ıtsra, Kaf· 

d t ol 8 Yardı, ora 
lım dolayısiyle avet e mış . - lara da retieti • Yurt dışına da 

d· ... 'undarı muhterem Beledıye koetu, Galıorr.da ve Ro 
~ manrada 

reisi Mitat Toroğhı ve arka- ~~r~oe ~a~pıetı • Ve rokluklar 
daşlarma tetekklir ederim. Sa- 1'n e, ızııraplı günler raeadı . 

. k O kaldı Çıplak kaldı •• bQUlo 
niyen Mersin cephesinı t~ran bunlara rstmeo dıllere destan 
ve yaptan kahraman ve teda- olen harıkal ar rarattı, 
kAr arkadaılarımdır. Ben ao- . 1 Oıbao cldalı, Alerhimize ne• 
cak bir vasıta olmuşumdur. t~ce endi , mihareke rapıldı 
Cephenin nasıl kumld.uğunu ıı.pler ; Aalz Tt1rk dirarını ;a:~ 
herke!' benim kadal' bılır. Ma eıme beeladıla ·, Bu urada Cuku· 

b 
ro•amızda diQer , 

mafı.h üstümde bulunan azı ' b· . rur. ı>~rçela 
rı gı ı ıegele maruıdu b 

vesikaları size vereyim de is- J'aptıl Tö ' unu ar. rk \'atanı tecezzi kabuı 
tedi"in bazı malOmatı b. unlar.- e\meı bır ulke idi B 

5 1 b d 'kk ' unu nazarı dan çıkar diyerek e ıme ır 1 ate almadılar, 

miktar ve~ika tutıı~turdu. b' ~rdu daQılmııtı, Memleket 

Azı·z okuyucularıma bu V'3- ır . arabezare dönmüetQ, Millet 
bıtkrn ve muz&arı ld' k . 

Sı.kalardan çıkardığım askeri . P ı, albınden raralı ıdi, ieA'alı önlemek . . 
bakımdan bir hülMayı sunu- oılan he'" &eıebbuı 1r· ~oın ra 

1 n blıll J 8 ım aaldı 
yorum. Okuyucu arımı - b ı ıa~! kunetıerı, ilk a6nıe~ı 
dan 21 sene evveline ~aşlarını : , •ıa ın mu~akkat oldu~unu 
tevirmelerini rica ede.rı~. . ı ' erere halkı OFaladıl ar sonra 

o zaman göreceğımz elım n ı kap atıldı, emirlerine ~ · 
ıı lm_erenler, hudut barıoi ız~e_t 

manzara: harıoıen aetırılen d Q ed lld ı 
-Sonu ikincide- surlarla, içimiıde eman un 

B TTl -"" bizden olmeranl 1a3aran, ~aku 
u • U!f edıldi. ar an felıfade 

Mücahit 
. Aslan Ktırakaş 

Emın 

Bunlarm zulum te ilU11fları 
aOnden gılne "rttı G.. I . . • 
önunde . . ' oz mrımızın 

. evlerımız raama •dilcİil 
Ha~ıkt •alan severler öldftrOld(i 
hapıebaneler Tftrk 9 t 
leri He dold ı anpener-u, 

B~tftn bu mezeli 
la raımen 0 k m ve fecare 

u uro•alı 
kurtulacaalıue kan'd · •a&anınıu 

H ı ı, 
er ıere tahıımmüı . 

du ı Türk; doQ-acak ed1ror 
a P&rlsk b" 

g neıe muntazır ı" d · ır o- ı, 
un ge ldi ' O da old 

Cukuro•aJı .. 
0 

• u, 
ıçin silAhına ea:,ı:ıc nu almek 
pııtı, h:ırikalar J;. • Mertçe oar 

T KvBlerdi , 
opa, mitralrö ' e 

ka, bombara t lr.e, ıün&'ü, tan 
butund ' ee 8 moJrabe.ı..d u, ti 

Bir avuc;ı körJQ 
lı bir taburu 1 ' lam tefkıllı 

ee r euı T 
her karıe reri bi • oroııerın 
meokıbesi ne ıı~h " dr k ahraınanlık 

Y wa 1 Oldu, 
urt kurte ld 

rirali rı 1• Millet h-ne eaadeline k ur· 
Her Türk Yatr·u avueıu, 

dan, anneleri d su, Babaları.>.· 
leri dinlerece~ en bu menkıbe
larına ıöafislerivk bburıları nlaı 
taoaktır 8 ararak 4nla 

1 

Şeref Genç 
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Mersin cephesi nasll kuruldu C.H.P. 
Vilayet kongreai 

münaaebetile 
· 1335 de Mustafa etti,rim 7 maddelik ~u emri bölü~ü teşkil edilerek şimdiki 1 B. i · K:'\nunsauı · k ·1 · b . . be . . S . s· - ır noıd-,n artan ~ . Tevfıkııı iltıha ı.ı et. u vermıştır. lediye reısı B. .. amı ve ı-

Harpteo mağlup çıkmış bir N_aı~ ,v? k vel Karaıno ııdaıı • ... Adaoa, Antep, Maraş litke lıeı eti r.ıerkeziye azasm
ovrıanlı imparatorluıııı .• silah- kuçu• ' ııv k•t v ,. Mu l ta mıııtakai llillf&ul••inde teııeb- dan B. Hafız ilminin - 1'6l 
lan alınmış bir ol'flu.. işııal l't!uta .. hare 1 şkilütla uğrasıl- büsat kaıiyo icratıJDa mecbu- ın•bıı•u - tav•iyleriyle tayyare 
edilmiı bir vatın. bu korkunç hır mudoet : şubat 335 de riye~ hasıl olmUftur. Binaeıı- ıM ıeıtmeııi Nuri ayni zaman 
manzara içinde bir güo8fİ tem dıkl~ sonr~ 1 refikası ve oKul aleyh: da Silifke mııtasarrıfıııı kontrol 
sil eden Mustafa Kema I... Em•n,. Ar•. aı e Nas ılımda bera : Hııneıı .iM ersi ııerıha · etınP, k üzre kuma odan tayin 

ları Şması v kuvvet ~Maga· ~ketledeceksiniz. eeilmiş ve Emin Arslan 12 

Büyüklıriıin ~e~ilın tılı· 
raflar rı ıılın cııı~lır 

ber bulunduiu 

ı oı oalarda ha
rikalar )'aratan 
mücahitlerin , 
komutanları ile 
beraber kurtu
laı bayramına 
iıtiraA ferine ait 
bir hatıra. 

" Şim~ld~n ;~ doğru ku · - - ·ı.ı tanıirn et- k · Ş h' Bu enıri}telekki eden Emin vetini şu ,ekı e rulan hattın .. mer tezı N ~I ın 
· · f · alde aıustaıa aı n Anlan Lrakaı Konyaü tcııt- m•ıtır: ahin Efe bı· B e, ıım . . .. 

kdAla baılamlfbr. 6 mevcutla Ş tafaNail sahil kısmı .l(.ız k~leeı Adılm 
Haan Tahsin •Şahin Efe» rinci, 17 mevcutla Mu~la Adil kumanda ettıklerı bölfUdere 

. da 1 .k. . il ıneTcu . A 1 " Aduala Niyazı, A na ı Hacı ı ıncı ve tla SüJ.,y· verilmiştir. Emm rs an su-
Ali, ~alı Ştikrll, Adanah üçlnctl, 1 ı. me,~c;ü kuman~an 

1 

vari bölüğü ile beraber Silif
Yuıuf çavuf, Adanah Arap man ıuYa~ı ::i~rek keyfıyet kede teşkilAtmı frniıletmek Ye 
~fehmel faYUft Tatar Abduıl- lığına tayın arz olunmut bazı nokHBnları ikmal etmek 

Şirin eraİnt
n uzrn hurtuluş 
b,,, ram ına ait 
intibalardan: 
K. ohraman ku
vai milliye ge!i 
f i n i giJ•teren 
kıy metli bir ha-
tıra. 

398 de iıgal kuttellerioin ıoo kafil,.ıl Meraini lerkederken 

mevzu teıkil eden Tarsus ı:e~-~--~-----------
heside Jcu,.ulmnş bulunmakta Mıı1rh Bayan fıtma 
dır ki bu cihet ve bundau bir 

Kahire 4 ( a.a. ) 
lngiJiı hatkomandanJıgı 

DJO tebliği: 

HardiyaJaki harekat nıu
vaffakiyetJe inkişaf 6truekte
dir. Be' bin esir ahumıttır . 

.Httrdiyada J talyanlarıo 
biç beklemedikleri bir mahal 
.!en ordu, deniz ve hava kov 
vetlerhıin 'iıldetli bir bom
bardımaoıodao sonra taarru'a 
ba,ıamıştır. Boradan tanklar 
la mücehhez Avuıtralya kuv 
vetieri dötman hattını yar
mı,lardır. az evveline ait hbdisat mevzu Maliki 

umuz haricinde ktlmaktadır. H Yanın bı,kuınındanrnın ra-
A rtık Mersinden h; r ~ok ava Kurumuna d 
ııençler Kuvayı Milliyeyel tekı ar 200 lira ftlft 8f 01008 m&Sljİ 
iltilıak için fırsat beklemekte teberru tt • . __ ...,._ 
dirler. Bu fn·sau elds edenler e ı Atına, 4: (~.a ) betti y 

Şe r G 'lk 1 k T·· Yılb11eı mhoal8 e u-den re enç ı o ara ku- urk Hava Kurumu Mer b k ma d 
M·ıı· · ı "h k · · · nan ordusu aş u n anı vayı ı ıyeye ı tı a etmıı ıın şubeaıoe evvelce dörtyüz d ya an mesaii be d. d ·· · · Papagoı hr u v • ve 111 cı mı aımaom hır hra tıberrü etmit olan lılııır d · ı· 

""" h b .1 b gön ermıt ır. taarruz yapaoa •• nı a er alan ua ayan Fatma Melike bo H . b" dö,mana kar111 
F h · M · "k· · 1 k k aın ır " a rı erzecı ı ıncı o ıtra .ere Mıaır poliı müdtiriye- "ki aydır muzafferane çarpı-
Kuvayı Milliyeye iilihak etmiı lıod• mürur kaleminde oğlu 1 

0 
kahramaa or••ya yeni 

ve ıu bendinde yapılan parlak KonıtabltekB. ~~h~ed. Salt f& inia movAffakiyet Ye za b. h bed DaDaına rar ıkıyuz lıra te sene .,, ır mu are en sonra düş- be . .. terler dilerim. 
mao mağlup olarak Mersine Hrru Ketmek ıuretlle Tnrkk Sttvgili vatanımız sizler · fi . . ava uromnoa kar,ı yU a·· · ırar etmııtır. Müstevliye şid- ıek b" . t .. . tir den mağrur vv uoya ııse d ı h dd .. h"l . JHIJ'a ıoı goıtermı' . . d'" yen 
ete a mı ı dıren Kuvayı Altın madalya il• taltif edil hayrandır. Haın ~.tmanı 

Millireoin bu ıaferi Bzerioe Bıl mi' olan bayan Fatma Helik• dikten ıonr~ . evlTeu~hlse ter•~ 
ftk Mı u · · · • ·• • lcl ,. tikaek le döneoekııoız. arı mova J ı le& mealıeı · Mereıo cep yı goıtermı, o 0 e 0 Y f: 1r· ti · izi altJD harflerle 

hesi fedailerine 90 Mır11 1886 hAmiye~inden . dolayı tebrik ,: ;~:ar:~~n azaoaktır. 
da ıu lelıratla te,.kkılr etmiı&lr ve takdır eder••· Y Y 

lah ~11vu1, Vanlı Yusuf, tay- yüksek makama 

1 

ozere 6 mart J35 de SiJifkeye 
vare Ost tetmeni Nurl. ~rk• tur. dl Şef Atatürk 11 ıu_ inmittir. 
SOleymao, Arıııdhanlı Alı efe- Bbe ib" de Eınin Ars Sililkede bir kuvayı milliye ı l •n mQrekkep ilk teıJkil edilen bat 385 tar ın b ecli bultsa 
~uvvet Karamana iniy•r.Ve 5 laaa Ankara m• r 
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B. Ruzvelt Amerika da KURTULUŞUM "J Z UN Arnavutlukta 
BOtOn itıf yan taarruzları 

püs~ürtüMü 
Londraya RUZVEL T 19 uncu yıhnı Kutlama Programı 

------- ··--
Elbo•an ıiddBtle 

bombalandı. 

Elçi yerine ıahıi bir 200 tir.aret vaparu
miime••İlgönd~riyor J nun tezgaha konul-

. d" 1 
Vafington 4 (a.a.) - maaını ıste ı 

A . ~ ( ) Royter : Rnzveli eski Ti-

1 - S ikinci Kanun 941 Pazar günü Meuin Kurtuluşunun 19 uncu yıl dönümü münasebetile 

bütün ,ehir Bayraklarla süslenecek ve gece ışıklandırılacaktır. 
2 - Sabahleyin Saat 9,30 da Bozkurt ceddesinde Belediye çeşmesi önünde Bando, Vilayet ve 

Resmi müeneseler erkanı, Ortaokul, Spor teşekkülleri ve halk toplanacaktır. 
tıua, • tı.a. - .. t H k' . Vaşington, 4 ( .ı.a. )-

R i Y 
.. .. .. caret mu11 eşarı op ıngı is 

3 - Burada şehrin Kurtuluşunu temıileo, Oamaniye mahallesi istikametinden gelecek olan asker 
esm ıınan sozcusu ae Razvelt haftahk gazeteci 

k i b k ıı.t b kk d t--f tifa eden Amerikanın Lend 
or are 11 a ın a şu - . . . ler t ı t ra el9isı Kenedının yerine Ş'\h op an ısında, beheri 7500 

ailltı vermittir: tonluk 200 ve Milli Müfrezeler merasimle karıılanacaktır. 
1
i mümessili olarak göAitere- vapurun 300 ila 

ltal.vanJar Yanan kuvvet- 350 ·ı • • ·11 t · t' H • mı yona mal olacanrnı 
leri tuafandan yeni zaptedi- cegmı 1 şa 6 ·nış ır · opkiog ı.ö~lem· ı· n "l 

k d 1 ·ı ,, ı' ır. no vapurlara n 
1• k ya ın a ngı tereye gidecek 

len rnevzilttre şiddtıt ı mu ·a- giJtereniıı doğrudan dogruya 
bil lıücııınlar yspmışlın dır. fakat resıni sıfatı olamyacak- veya dolayısiyle ıni istifade 

4 - Kartılamadan ıonra önde Bando olmak üzere, ıırasıle : Asker, Milli Müfreze Ortaokul, 

idman Yurdu ve :-ialk Bozkurt caddeıinden Uray caddesine inerek dotruca Hukümet 

konatı önüne gelecek• ve burada bayrak çekme merasimi yapılacaktır 
" 

A 1t • 1 · .. k " tül tır Hopking yeni Lon<lra el .1 ""' zııyıat a gtff• pus ur · eueceği sualine karşı: 
" ( l ' }"' llllTltaka~!lll ı~isinin mPmuri.~·eti ayan mec > muş tırı 11'. \..l"'IUt<I\ • Y hu vapurlar yeni inal\at 

d 
.1 J ı ı 1 ı li~iııcJ taAvip edilinc.,ye ka- .. ,. "( 

" u'' ta yaıı ar .ıt ıırruza ıaş mtızgahlarında yapılacak ve 
d dar Londradl\ kalacaktır. ı l l"dıklan ıııınlakalllra. h.a ar <ev etin malı olacaktır, Ve 

geri a.ılruı~tır . Ruzvelt Hopkingin başka banla: ın hıızıları bu sene için 
6 

ltalyanla.r Pogradet bav- bir vazife gürmiyecegini ve de bitirilecektir. demiştir. 
zıtsıni!a t&oklarla t"arruz et y11k111da IJondraya gidecegini Vaşington, 4 [ a.a ] -
ınişlerse de llkaınete ugraııl 15 gün sonra dUneçegioi ve Uoyter - B. RıuıveJt 200 

S - 8uradan yukarıdaki ııra ile doğru Spor sahasına gidilerek, her te,ekkül Krokiyi tatbika 

memur olaolar tarafından gösterilecek mahalde yer alacaktır. ilk okulların bflyük ıınıfları 
aaat ona kadar sabadaki yerlerini almıf bulunacaklardır. 
Saat 10,30 da Belediye ıireninin işareti ü:r.erine Şekhirdeki Fabrikalarla Limandaki Vapurlar 

düdüklerini littüreceklerdir. 
1 - Bando evveli İıtiklil Marşı çalacak bun• müteakip şehrin Kurtulutunu ifade eden bir 

nutuk ılSylenecelctir. 

8 - Biri Ortaokul, dlteri ilkokullardan olmak ü:r.ere iki talebe Şiir okuyacaktır. 
~ - ÔDde Aıker ve müteakiben Mektepler, Milli Müfrezeler tribünQn Önünden 

mıştır. Bütün c~plıe boyunca batta Hopkinin sıbhah iyi ticaret vapuru intaatı bakkm 
bava son derece fena devsuı ol:ııaJıgı için elçi tayin edil · da programını bil<lirirkon, lıa 
etmekte hm de düıımaom b8'- miyeoeğini vo yanında biç IA o kndar çok tonilato va- l v yaparak yerlerine datılacaklardır 
Jıoa Him&ra - Tepedelen - Ki kimsenin bulıınınıyaoaltını ve par ],atmaktadır ki harp bit- 1 10 ı d d ı e f k 1 - 'Aeraıimin bitmeıini müteakip bava müıait 0 uua mey an 81 0 mazaa Belediya ulonunda 

suray" kadar uzanan müda- yalnız birçok eıtki dotııtlara 1 
ten Ronra veya evvel toni · ı IAto t'ıl..danı b' d'l kt" 1 Belediye Retıile bayramlaşılacaktır, 

faa battı yarılmıştır. sadece sıbhatınıı nasıldır de- ısse ı ece ır. Bunun ı' ·n · d'd 11 l Belediye Reisinin ba,•canhhında bir heyet Viliyet makamında Valiye, Alay Garnı'zonunda 
Lolıdra' ,. (a.a.) - k · · t 'it . . çı ~ıao ı en tedbir !i !t: me ıçm ngı ereye gıdıyor, '" k ·ı C H lk P ti · · · · almak lf.)_·1ıınd B 1 Alay komutanına ve mudafaaı· huku u temıı en a ar ııne fehrı'n -k l 
Royterin muhabiri baldırı d · ı· ıı,, ır. u vapur ar fU ran arını 

emış ır. b' 

Y
or: H ır tek model<l'3 olacaktır. ıuaacaktır. 

opkiog Rnzveltin en es. Ak · b- d O d f" Dün '1afakla beraber hal , . d t A "k 81 takdirde inşaat seki.z ctV 12 - Saat 17 de Belediye tarafından Tilccar kulü un e r u şere me bir çay verilecekt' E 
,. u o& u ve merı !\ müte- aza kt ır, rata 

yanlar f,io sebri Unündeki Yu fekkirler cemivet' . .. yaca ır. Portakal ikr•m edilecektir, · ı · · h k t · ının mn mes Vapurların tezı,aha konul ı l k F'•e k at l le s nao mena erıne ava uvv_e silleriodendir. Hopkirıgln Lon ~ 13 - Saat 18 de Atatürk Parkında eklence er yapı aca 
1 ı., n ı aca ... t 20 de Güneı 

}erile beraber taarruz etmıı;ı d "d 
8

• b b . V . , ruasındaıı evn~I parça imali f d b" üaamere yerilecekti ,. rava gı ~CAel a erı aşıng t 
1 

ıiaamuında Halkevi Güsterit kolu tara iP an ır m r. 
)erdir. Öğleuen sonra Lin şe.b t nd" h t d ;~ın yapıkmaaı çok iyi olur.{ 14 Toplantı yerlerindeki intizam ve inzibat Emniyet Müdürile, Merkez komutanına aitdir, 
. .. .. 

1 
k" M k a da&la 0 ayre uyan ırmış ve JUZumu adar '~elik istibsa·! rı oa.uııt e ı ve o ı· e . . · > t · decektir . y ti · d" bırçok tefsırlere yol anmıa tatile aJakadar oJ .. rak bu 1.ı_ 1• 15 - Okulların bayrama ittirakini Maarıf Müdürü r.mırı e · 

rını\akı onan kuvve erJ oş --s ... .. ~ 
tir Rozvelt I

"" llo k' k d yt'ı' · · t6 - MüHmere ve Halk etlencelerı'nı· Halkevi Reiıi idare edecektir, 
manı geri piiskürtmütl•rdir. · "' P ıng a MT z vapur ıçırı çelik boluna 
Daha cenupta Şkombi nehri- sıkı temasta bulunan biç bir oaktır, demittir. mersin kurtuluş bayramı 
ııi Yooaulılar geçerek sağ ce kimıte yoktur. Ruz,·eltle seya Gaz.,tecilerin, İngiltertıfıı Tertip Heyeti 
nabtakiltalyan tazyıkıoıazalt hatlara daima iştirak etmi~ haşka 1orpito istedi~inden ~a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mı,lardır. tir. beri olup olmadığıoa dair i 1 ı n 

içal tapu sicH nıuhaftzhğm~an 
Atina, 4. (A.A.) - Rnzveltin tavrn hareket, ımale~ :Bunlar gazeteci biki 11,00 Prorram ve Me;'3leke( 

İngiHa hombardım•D tay dil,tlnoe ,.. limitlerini yakrn- yelerıdır> demittir. saat ayarı 
yllreleri dün ögled')n sonra El dan bilen Hopkiog Qfüçil ile Va,iııgtondllki umu mi ka- 18.03 MOzik: Radyo caz or 

basana biiyük bir mavaffaki diger arkad-.larını tenvir rıaate 6fÖte İngiltere, ticaret kestı·ası (lbrahim Özgür ida-
yetle y u ksek infilak ve yan edecektir. Rnzveltle Çörçil v.ll(lurlarından istifıtde edecek resinde) I> l k <l • k gın bombaları Atmışlardır. ..rıunnda sıkı t . tır. Vapurların hir tipte tea 18 50 M""k· ftfersjJıin a a ' eresı öyüuün kurucular 

b
.. temuı emıo b' t" t ·ı f . ıızı . 1 .. k'" de ı fıı" l ,,.,,:_ k ,., b ş.,ııriıı ınerk~zinile ÜQ u etlecoktir. 1 1 rıgı .. terenin lehinde ol- Sn f:'Serlerı, şarkı ve tür- ki>ylı nıev )]il "' .' ·;al' an uar en kuı·ucular 

yük yaııgın 91km ştır Binalar , dıığunn ~oııt«>rmekteclir. Rnz kiiler. kövii halkrndan l>elı ' ahmut o«rlu ibrahim a , · 
alevler idııde ksinu~tır. T rabl us velt bu VRpnrJarın ~ürat le i 1 •' 1 k' 1 o razı ~ garp . 11 19.30 Memleket saat ava- si Simaleıı su ıar lV e çevrili, bir pa1·ça<la 400 •asanı ıst,nni~tir. · • •' • 

Bremen ve limandaki Ta. • rı ••• ajaıııi h•herleri. ııııetre ıııuralt.~aı ."' k~aı·ıııda aı·sanııı sahipsiz yer h . h aıan•ınıq bir t9.45 Mü1.ik: terdcıı ikeıı u~crıııe Juııdarnı~ karakolu inşa edil 
şe rı arp gemileri tekzibi :~sıl heyeti diğinden balısıl_e tapuya te~cıli l>efterdal'lıkça ta 

re L rar fiddetle Ş 'dJ l b :ıru. 15 
Müzik; d"l kt d '"'4 K R ı et e ombarJı- Moıkou , (AA> - lep ı-ı ı nıe e ır. " 1 seı:PSI • saninin 24 üncu" 

Zara5 LParniP.r plAkları 
bombalandı man edı'ldı" Tae ejaueı bildırisor: K oiiuü bu gayri nıe_ııkuhnı va.· Zİ) eti hukukivesi ,.e 

1 XAnununı 19'1 tarıh i ode 20·03 omışma c f 1 k k t tk k .; 
Loodra ' Cı,a .) - Kahire ' !A Al - Pr .. do ••• ı dıAer So.,et sue i 20.45 M iızik: sııir e\'~3 illi ta 1 · ı Ve e ' I • etmek Üzere nıa . 
Bremeoe J8pılıtD hata \eaı ielerınde StRlinin enterDBllJOD&ı! Seçılmiş ' rkılar halline memur gönderileceğinden alakası ol .. ııla-

f logilıı hata kotretleri ku , .. ruzu hal:.lııuda Ror•er ıu ,. ··- taziyet ha.kkıoda bir makaı_e 21. 15 Ko1uşma: l'IH bu müddet 1arf111da mevcut ' resaik lasarı·tıfı'-
luıiliı bombarrtıman tarra· 1/2 KAouo uni geoeei loıııriılı ·~r· meet]IDID oıktıtıoa . daır . • üzı ; 1elerHe birlikte nmhafızhğa ve a ·ni • bır haber rarılmııtır, Taa aıaoıı ls~andmav ve Macar mtı· ) .. ) zamanda n1a .. 

IA\ı tı:ırmektedir mandanlı~ıoıo tebı:ai: ı 21 30 M 'k 

releri Bremen deniz ineaat fab \arrareleri TrabluPgarpte bolu urdorma olan bil haberi lekzibe 'k' . K . no =çin halline gelecek nıemnra muracaat etıneleri ilaıı 
rlkalarıca onelki ıece reoiden nan harp gemilecio1; tiddetli iki aalAhirettardır, ısı ısı - eman ve pıa ı • "25,, aaarruı etmiıierdir, Bu taarruı iÇ l (K ) ı;alö• olunur. 'd taarraı rapmıelardır. Atılan a anlar: Wink•er eman ; 'Y I 
llo gtıo enel repılad kadar 81 A k detıi otmamıe iaede blUGo gece bombalar dalgaluraola beı kro Il a f8 zinger (Pianr). , .-----~:---~-:~~ .... --~-------
detam etmlı\ir, ilk t•rr•r• ıaaa •aa6rGa bulunduau aahara dfte R ad y o s ll n da 1 22.10 Mü~ik.: . ; ye n i M e r s ,. n 
20 urmıa n ıon tarrare eafak il t• H _ ., mut ur, aogarlarda bir ook • Kabare muzı"'ı (Pi.) 
ıao bir eaat enel \erketmletlr, 8 '- 15 Şehir 1ıerinde eema çok aoık r•nııolar CJ•kmıetar, Bir harp ugiitaKii neıriyatı 22.30 Memleket saat ayan 1 N usaA.SI 5 K.U-a u-şrrua 
98 

muhıelif h&deflerio tanının• ıemiıioe is&bet H mdtead.dil Ajans haberleri, ve spor ser· • AboDe 1 Türkiye için 
aıoda güolUk oekllmememietir, ıofıllklardan sonra deola hauı• PAZ,\R 5 - 1 - 941 visi. ) 
Deni& ioıaatı renideo bombalan rı da raomııtır, 9.00 Proiram ve mtıımle- Şeraiti 
mıı. bir ook bombalar teıgAhıa lkiooi akında harp ıııremile· ket saat ayara 22 50 Müzik; 
rıo üaı~oe düemüıtOr, Çıkan a g h be D '"-" (Pl) rıode oldaıa ıabmio edilen beı .OS Ajans a rleri anıı müzı~ı . 
raoııo· o kadar ıidde& keebetmie 9 18 Mü 'k H fif 

b
. ı iofıllk •e raoııo o1muı•or, Qı · zı : a 1 proıram 23 25 Yan11kı Program vel 

&irki aletler ciucdaki '°8 ara • ve marşlar. 

Senelik 
Altı aylık 
Oç 
Bir 

,, 

" 

1200 
600 
300 
100 

kuruş 

" 
" ,. 

ıiraret etmlıtlr. karılan ranıınlar 100 kilemetre 9.45 Ev kadmı ._ Yemek kapanış. 
Deola aull te ter aoelerde aıaktao 116rCllmll1\llr1 listesi. ------------' pi il~natın satın IO kuruştur. 

rıoıın o kadar bi1Jt1m6ıtt1rkt Bardir•r• kartı da reni bau 12.10 Program ve mamlrl ------- ----
atılan bombalar ale•ler ıotoden ılnnlırı rapılmııtır, Malıenıe de ket saat A y tt 1 d 
10rftlememi9\ir, 12.33 Mvu_,.zr'ık': ur aş. Az·ız v~tan aş·. 

Hariç için = kuruş 
600 " 

Yoktur. '' 

Tanareler hedefi terkeder polarrnda te barok bına arda g 

ken demir rolu llUııtk ınıntaka raoaıolar C)lkmııtır, Bardiraoıo MOoterek şarkılar , l.,ürk Hava ırnda bOrük binaların 1anmak aarbiode &oplu bir halde bulu 12.50 AJANS haberleri K Kurban bayramında kese ;t, • k 
ta olduQu te demir ,oıuouD gar nan nakli re kdıleleri ile bina 13 05 ~lü k uru mu na b ce5ın urba 

. bina Te.k fl!l.rkılzar:. •• nın Jerı· l)e a "'"ır•a 1...ıa .. , .• 7 .ı:,L H • 
binde mOteaddil endüıtrı · lara aurroz edllmiıtir. r" ,. 

8 
~ ., " ll R larıo aletler içiade bulundolD5 Dolu Afrikada da lreıif uoue 18.25 Müzik: Radyo salon uye ol 1 /( ~ıına verme"'"i Unut ava 

1örftlmü9\ftr. Bir ıır rare 1 ı Ilı•• 
5 

., m 
metre aıaQıya inerek bir projek ları rapılmıı iaede kar de deQeı orkestrası (Violonist Necip Aş· ----------- UI a. 
ıor ır-ıbuou tahrip elmitlir. bir hldi11 olmamııhr, kın idaresinde) ~·-------·----



l A N 

Vilayet Mak:aı11111dan; 
• 

YENi MEH 'iN 

i l a 

Mersin Bele~iye riyasetinden 

n 

kararname . Kuı:~a.~l Bayramı 8 ikinci kanun 94 ı çar-
~~m~a .g!umne tesadüf e)''lediği ~1ersin ıuüftülü-

2 guuun ış arı üzerine ilaıı olunur [:J3 I 
Kararname ·0 . 14854 Neşri tarihi: 2u-12-ı940 • ... 

l 2 numaralı paı·a iuu·arıı<\nıesine ek olarak 
lıazırJanaıı ili ik kararın meriyete konulması : '1a 
liye Vekilliğinin 9 12-1940 ta;·ih ve f>4284 ı ı97 J 
ayılı teklifi üzerine icra yekilleri heyetince 14-

12-1940 tarihinde kabul olunnıuştur. 14-12-940 

ReisicuıuhtH' 
tSMET lNôNÜ 

Bae9ekil Adlire vekili MiJli Müdefa vekili J>alıilire vekili 

Dr,R,Sarctsm Feıhı okrar s. Arıkorı Favık Öztrak 
Hnricire Vekili Malire Ve~ Hı Maarif Vekıli Nafıa Vekili 
Ş, Seracoıtlu 1'"', Mtralı yocel A,F. Cobesor 

Sıhhat Gümrük 
iktisat vekil! ve icıimai muaveııC"t vekili ve inhiearlkr tekili 

Dr. H. Aletse R. Karadeniz H, Oakır 
Z\reet tekilı 

M. Erkman 

Müm~kalat çekili Tıcaret vek\li 
C. K. lnr.adarı M, Ökmen 

12 Numaralı kararnameye ek karar 

~1adde ı Baukalar, her ue şekilde olursa ol 
sun muhabirleri uezdinde buhırıaıı ve bnlunaPak 
olan İngiliz liralaı·ıın Cumhuriyet. ~erkcz Banka
sına tevdi etmeae 111ecburdurlar. Baııkalar, auc<tk h , •. 

Cunıhuriyet \lt~rkez Barıkası ile ıuulabık kalına~ 
şartiyle ;ırnlıahirleri nezdiııde lüzunıu kadar iu~i 
liz lirası buluııdurab1\irler . 

T. İş. Bankası 
Aüçük tasarruf hesapları 

194 1 
ikramiye planı 

KEŞİDELER 

4 Şubat, 2 \layı , 1 Ağustos, 3 ikiucit..,şrirı 

TAllillL~HiN()EYAPILIH 

.----1941 ikramiyeleri ___ , 
1 Adt'l ~ooo liralık = 2ooolira ,. 

·~ 

8 
35 
80 

300 

TQrkiJ'e 

" 
'' 
" . ,. 
" 
" 

ı .ooo 

750 
5uo 
:l5o 
loo 
5o 
2o 

" 

,. 
., 
•• 
,. 
,, 

- 3.ooo 

ı .~oo 

= 2 000 

= 2.000 

- J.500 
= 4.ooo 
= 6000 

" 
,, 
,, 
" ,, 

" 
" 

1adde 2 - Ban kal ar, nıulıtaç oldukları ingi-
Jiz JirgJarını dış bir piyasaı•a dö,·iı satmak sure mie 'e faiz 1 olareuouz. 

le Bankasına para ratırmakla 1alnıı para birikll" , 
almıe olmaz, erni umanda lalilniıi de denemie 

(1) 

ı·etiyle temin edemezler. 
Bankalar ingiliz lir:ısı pozisyonlarını ayrı güste l!B ____ _ 

rerek uınunıi pozisyonları gibi giinii giiııüne ka --------------
patıııağa ıııeeburd ıırlar. 1 ür kiye l ümhur iye ti 

1adde 3 - u karar 11 ~ri tarihinden nıbte- Ziraat bankası 
berdiı·. 

~ladde 4 

ınezundur. 

Bu kal'arııı icrasına Maliye Vekih 

'füı·k \'aras1 kı)·metiui koruıua tıakk11uJaki ka 
uuu ve karaı·nam~ler icin 4482 sayılı Hesıui Ga
zet•~de miiuderic 2. 13 ioo uuıuaralı karrn·ııaıue 
haşiyesiue baku;ız . "22,, 

-----=---..-~v~~--~~---- ·~-------

Kurulue tarihi: 1888 - Sermareeı: 100,000,000 Türk il 
raeı. Şnbe ve ajans adedı: 265 

Zi~~T ~· tlcarf hır nevi banka muamelelerl. 
Para bmktırenlere 28 000 lira ik . . 
Ziraat Bankeıındr. kumbar.alı ıe ihl ramıye verıyor. 

d 
. >ıtrsıı tı:sarruf heıapla-

rıo a en oı. 60 ılraııı bulunanlara se d 4 d r . kuı'a ile aeeAıdakl plBoa "Ör<' ıkr ~e e e ka . Qekılecelt "" "" amıye verece hr. 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet 50 lırahk 5.000 lır 
4 , 500 • 2,000 ı ı ?O , 40 1 4 SOO , 

8 

4 • 250 • ı .ooo , t 60 • 20 
40 , 100 • 4,000 , , 3.2<.ı.ı • 

DİKKAT: Heeaplorındakl paralar bir sene IQinde 50 I' 
dao "eactı düerulreolere ikramın Qıktı.ıı. l kdl d nı_ 2 ıra 
asile \'erllecoklir. 111 8 

r e 7U O faı·e 
Kuralar mıede 4 defa 1 eylül, ı hiriecikanun 
l ınart, ,.e 1 haziran tarihleriııde cekilecekt. • ır. 

i 1 i n 

Vilayet Makaıııından 
:---------- (2) llususı idare anlıarında ınevcut. 250 kilo ıuik 1 - ___ _.;:.._._ı 

tarnıdki sacak demirleriuin beher kilosu 20 ku-
• ruştaıı açık artırmaya çıkarılnıışur · . . pııı11-------------------

Yevıni ihale 2 3 ikinci k~nun ~41 tarıhııule B a a v B 1 
icra erl ilece;;iııdeıı kan"" i şeraiti 1ıaiz ıalivıeri" • Y n ° a Y a ı· a M ü j de ! 
Vl·ı.a.,ret da' "· .. • .. 3 aatlafl 1"}AJ) Olll- ÜlÜCÜ \'8 kftltıda kola, ütü lelımle muht ltf '· . 

i:l.,J mn encunıeıırne Jlllll" C<. .• i:l 1 • . e .... o,areokıerı JR ?O pıhr. Erkek eopka arı tamır edilir, hürültülür, kücüllülür. 

nur . (21) 5-10. ıs-- . muhterem halkımıza bir hizmet olmak Ozere 
f~yatlarda tenzilAt yaptım, bazı kısımlarım bild'· 
rıyorum. 

1 

i l A N 

Marsin Ticaret ve Sanayi odasmdan 

Bir erkek elbiıeai , islim 98 iitO 60 1 · h bo 200 k ' re ıııı~ Oto 36 
llf 8 Y8 . ur~ıı, m~h\elif renkler paurlıQa tabidir. ' 

Kadın entarılerı lemııhııne 40 her renoe . k 
k k k 

. I! uorame 90 
er e eap aaı ü\ft 20, temızleme ,e fttü 40 t 60 ' 

" 1 k üt- 315 k ' ıora , kolalı gom e u ' re 8 a, kolasız göml\ıkler rık -
16 , ralnız ütü 10 koruııtur • ama te utü 

işlerimiz temizdir . Beğenilmeyen jcJ d 
Qcret alınmaz . Yer en 

Odannz ticaret icil defterinin 926 sıra 11u
ıuaras11ıda Ye ikiııci sınıfı uda mukayyet ,·e nıüsec
cel ticaret ve komisyon i~lerile u;~şğul Kiragos 
Karucaogrlu tarafından odamıza verilen B-1-941 AdrPB ; Mert:İU So~uk su caddesi k • Kolerhk Bora E\'i 

i 1 i n 

Mersin Belediye riyasetinden 

Sayfa 4 

Ölçü, Tartı ve aletlerile 
alRkası olanlara 

K 11 
ıı..:atlı'''' tıa·~ıı· ve liizuıııun<la u aumava , ,, ~~ '' 

kullauuıak ve,:a satmak üzere saklı buluuduru 
laıı ( 3 9 ) daı;ıgalı bilıirıııını olçü · tartı ve Me~e
riııiıı yeniden ~eııelik (senelik ııwayeııe ve dıımga) 
zamam yaklaşmıştır . 

i; 9 damgalı ölçü, taı·lJ ve aletleri hulunail 
resıni ve gayri resnıi bilunnını ata~~da~ daire ' 
müessese, esnaf şahıslar 9 41 yı]ı lnruıcı ay kA · 
nun saninin birinden ay sonuna kadar ınevcutla 
rım bir beJanname ile Heladiye ayar n1en1urlu
ğuna bildirip bir < nıüracaat kaadı > almaları 
( 17 8 2 ) sayılı ölçiiler kanununun ( 18 ] inci ve 
[ 148 2 6 ] sayılı nizamnamesinin ( 17 ) inci ınad 
deleri hüküm:erindendir . 

Verilen miihlet içinde ruiiraca~t etmiyen al~ 
kadarlar mahkemeye verilir. Ceza göriirler. 

Alınacak miiracaat kağıdı nıuvakkat danığa 
demektir. ilerde tekrar haber veriJdiğiude nıuaye 
nesi i .. t.eııileu öleiilerle birlikte getirilecektir. ller 
hangi bir koııtr~lda ibra.z edebilnıek iizere iyi 
saklavınız .. . 

Gurup Merke:1.i ::Mersiu Belediye 

[11] 1 - 10 AYAR :MEMURIJUGU 

DEVA Kaşeleri 
Baş, Diş, Grip, Nezle, 

Romatizma 
VE SOGUK ALGINLIG/Nl 
DERHAL K.ES:E:E\.. 

D E v A KAŞELERiNi 
Her Eczanede Arayınız 

( 6 ) 
20-90 

r-------~~---------Tüccarlarımı%ın ve müesse•e sahiple· 

' 

rinin nazarı dikkatine: 
~~VOO&&~O~s Sayın tüccarhlflln~za 
ve müesseselerimiz ile bedii zevk sahı p

i erine bir hizmet 0Jn1ak üzre 

;; Memleketimizin en yeni işlerin~en olan. ~ 
Rolıf ve kabartma alçı ve maden .. oze.rı: 
ne şekillerin imalini ve Maden uz~rı~ 
Fa if oksitle veyahut her renk boyalı etı~c -
ler, Piriıı9 tabelalar Kiı~eler, [)ökopaj ışle· 
ri, J>ireııler için erk~k dişi, her nevi k~h:lar 

Mektepler ve müesseseler ıçın 
MONOQHaML3B,80ZET~EB 

Her türlii mftden üzerine kaplamalar, 
fantnzi <fökiim işleri, salon bilyoları, heykel vs. 

T A.BI 1ŞL~RiN:D~ . 
Kabartma Kart vizitler Aksiyon ışlerı, 

hisse senetleri gibi 
1

hususi tabılar 
yaptınlmaktadır. 

Y opılan ve yaptırılan işler gayet 

1 

tarihli istidada 1- l-941 tarilıiuden itibaren omis cıs> s- ıo AHMET HALLAC 

)Oll işlerini terkederek müııhaıırau d~hil.i ~lı~n -------~-----------J 
satım ticaretiyle nleşğul bulunacağıuı bıldı~·dığn, 

•anatkarane ve cok zarif dir. 
İhtiyaçlarınız müesseSemiz vasıtasile ttmin e~ile~iliı 

l ı ll«'H ~.eyfıyet 3··1-941 tarihinde dileği veçhıle tes------ ------·-------,--·---~ 
l'"l ve tashih edilnıiş olduğu ilAıı olunur. ''24 ,, Yeui Mtn·ıin Baınmevinılf\b&Rılmı,ta 

Idarehanemize müracaat ediniz. -
j 


