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Bu gün milli matem günümüzdür 
"Mustafa Kemal,, için 
ağhyoruz. 

' Ebedi şef Atatürkü 
bu gün minnet, şükran ve rahmetle anacağız Kemalizm ile it ti~ar 

ediyoruz. 
Cümhuriyeflmizin banisi, mil. 
lefimizin fedakôr evlôdı, Gazi 

Halkevinde büyük ihtifal merasimi yapıl&cak ve kışladaki 

Mustafa Kemale yüz bin roh- ----::::=====~----
met. .... 
Türkün yüksek ~erefini cihana 
yayan, Türk birliğinin timsali 
Milli Şefe yüz bin rminnet .. 

Tarihleri deviren, de-

virler yaratan, cihanın g1· 
di~ine hız veren, medeniye 
to ışık tutan, Raltanallar 
yıkan, inıparRtorları ağla· 
t an sultanlara diz çöktü • 
ren krdllara zincir vuran 

• 
Tiırk mill0ti, 1 ilk defa bo 
~iin Rğladı. Her yıl bugün 
l\ğleyor. Asırlru geçse bile 
vin" lıer yıl hn gün lıöngtir 
hUngür agJayaoak.. Çunkü 
hn gün bir tarih yı1nldı, 

bir şeref deni çöktii. 
Mnsbfa Kemal öJdii. 

Tarihler· deviren in· 
~nıı lHdü, tle~irleri yarat!\R 
lnllırsman öldü, ~altanatJa· 
arı yıkan komandan öldü, 
cihanın gidişiııe hız veren 
medeniyet aşıgı öldü . im
paratnrları ağlatan başku
mandan öldü, sn] tanlara diz 

çöktüren Gazi öldü Hbsta 

bir ınillcto yeni hir rnb 
e r o, yoniden hayat veren 

r eni fikir, yeni varlık ya 

rata.n Ataturk öldü. 

Artık onaıı için bütün 

bır mi ilet aglayor. bütüıı 1 

insanlık aglayor, bütün ci

büstlerine çelenkler konacaktır. 

Milli Şefimizin 
EbedA Şef Atatürkün ölürrtü 

dolayısiyle milletimize 
beyannamesi 

Ebedi Şer Ataıürkün ölümü Fena zihnıret ve "d 
1 l .. ü . b k ı are ı , • 

dolarıeıle Milli Sef emel ııon • garı 1ra ılmı~ Ttirk C . 
nftn 21. 11. 938 de Bürük Türk eıı kısa roJdan hıe elm~y etıuı , . an ı.ıa ı u 
Mille&iııe beraunemeeı: mfttekAmil ve eu temiz .h 

Ankarıt : 21. 11. 938 leii le mücehhez d u _nıvl•\ · 
ıı.."l ·ıı . • nıo eru bır dev· 

Büyük Türk 101 etıne : let h a lıne · 
Bütüu ömrünü hızmeıine ca ka ge&ırmek, onun baslı -

.h . wgusu olmuetur T k"IA 
kfeıtiAi se~gılı l!l ılleunm ı tı· E . . • es ı u' 

98 kolları üsıiinde u lu Atatürk· b so eıdrem~zde vs bugün h izme 
ram h . aeıo o, ırfeu muhi\i d 
ün fAoi \'üoadıi ieura aı )'erıoe nie halk içinde n e ve g e· 

t d
i edilmietir. Hakıkatıe raı· bulunan bütGn 

e\' . . uıandaeların vicd 1 
t 

"' er Türk Mılletıuın oouo 1 . aıı erındn wer· 
18 1 J • 1 eemıe olan LAik M· . 

. . seK ve iftıh arln dola o an H lk t k • ıll ı reıoı. 
ıçıo " -d- a Qı. n ıllpçı Detl 1 • C 
kahraman te vefalı Koğsu ur. huriret, bize - ' e çı, üw·wıs.••;,ı.ı·• 

A&atürk, tarilı\e uğradığım ız _ k- . butün evsafıle At • - ····-··-
en zalim 

90 
haksız itıihnm gü· tur unf 

0~ kırmelli emanetidır . 
n6nde merdana ııtılmıs, Türk . U ulundenberi Atatürküı 
M"lletinin masum f C haklı oldu• azız adı ve hatırası, bütüu h a'· 
A"~nu iddia ve ilAo etmistir. ilk kımızın en candan durgularıl 

Ö 
ehemmireli kevranmamıe, 88rıl~ıetır. Memleketlmiz ın hcı 

uoe köseeınde te b""' ·" 
1 

aür sesi, asla )'Jpraomaran . . ulun mıll etçE: 
o an ıa b - • 'h kendısıne oöst d" . 
b

. kuvveıle oıharAt uıun cı a· e er •A' ı miz eamirci 
ır • . . bo ~l ılık Devl 1 • 

nıu souruna nt•fuı • Lw ıeLır. . . • e ve ınılletımıı. 
En büriik ıaferl erı kazı>n· ıQ ı ıı ~ ildr~t ve ç efanın beli Q' mı· 

dıklııD soora da Aıaıürk, ömrü- s~ lıdır. Turk Mıl letıuııı aziz A t • 
_ ,aınız Tftrk Mılletıoıo hak· turke gôsterdıA' i sevgi ve ea r gı 

au, onu · · • ' 
1 01 

insanireıe euıli hiımeıle· u lQID Ataturk gibi hır at la 
~r~ ;e tarihe hakk~tllQi mezı reıiştırebilir bir ksıu l' k olduxu· 
rıoı k . nu bütün dli K 

etlerini ispat etme le geçırmıe· nrara göstermısıu. 
:ir Milleıimızin bıiyüklüQıine, Atatfırke ıaz im , f · · ı d · ifa ıı · x.· • azı eeıu 

Bu giin bir milletin kudretine, fazı eı:nke,lmfo enıreı e. '"ımız bn nnda, halkım ı ıe 

m
atem gn" . •"ıdadın& '8 mu ele olduQ-u kalbımden ge'en -k 

rleğiJ, innnlığın .. d" · · .. ıs• . · eu ran duy u· 
nüdür. ıyen onun ıçın aglayor ve'gozlö, enerjik yüzhi, miletılet)ere k r~ı gi;ksü üzii if- ıosaniret vazıfelerıoe earsılmaı )arımı ifade e\ . - g 

han agJayor . 

aglayacftk 3 m . "k dı nrdı. •Ne MuHo Türküm ıa b. merı odeumeei 
Anla.vahın, ağlayalım. · memleket mesele1tırindo gfö~ tihıuJa k8hartıyor V<' vedı ıll 8 

d d""' am"D k d zım ır borç sardım. 
e O k " d" 9 d . . diyene e ı,.ı z .. ' en ı 

Fakat ne kadar ağla- ını ır. ne en agJa- lerınden kıvılcımlar 91ks.11, iklim tlört buca1tn. saJb ha· •ruhunun hio sönmeyen Mılletler eresında karde 

k 
yornz' Onu y6did ı t · engıo ' bir ine ı k ece 

.;ak, ne kadar dc;giiose , ne . . · eı ye mı emroden, 1881 senesind" vnsı g~tirıııege ıı,.raHıyoruz. aaımıı eu manalı bir suretıe 90 1 haretı Atatürkü şışıne k d il 1t"I · ık r "' · " en kır ır · · . · 
kadar 9ırpınsak boştur O a ar e"ı , 1 ke 1 80lli.tıikte do~an 1938 d o Bnııu veren K omslizIJ\dir. hulllBR etmieti. d. me 

1 ıdealı idi. Bütü ı 
ehediyete uer.ti kalbimize meleriuden ırnıı ııefei4 vere- htanbnld .. ı' . . "'' d" Keuıalizın neJir7 }}he- t ·unrada ölümüoOn gördOQü ı h· 

,., )' ' ne k d h ı . a goz erını ,, ıe ı· . .ıı k mandau Kemalizm pren ı •ramı insani "' A 
yerle•ti Tarih i9in ağlaya- a ar ı ınıyen, tamını- yMe kap Al" R b diyeta inı.ikul edc::ı nedırr _o. . , - . . . • . '"•n tiıi ir;in ômıı ~ . . yan varmı'I . ııyAn, ı ıza e . tııbını tahakkuk ettıren en verıoı bır mO"de 1 

hm, ınsanhk 19ın ağlaya- O ....- f yın oğlu, Züheyde hanımın dı:·o soroııayrnız. b "" .. k 1a.hi Kemaıı· md B _ 
1
1 . 

0 
erek seıAmlR· 

. . 1 .w..usta a Kemal h" . .. .. · · ık b k ıs uyu u ' z en rım. u soı erım r 1 . lım medeniyet ıçrn ag aya . · 1 yavrusu Gazı Muşu r Mu~ .M.esrıt n eye • rn ' t 1 O t . , ' azı arıle tıf ' zım ruhumnznı be ~ ' . kuvve a an um ıurıyet opraA-ımızda eö,al 
hm. . ' • yecanı, tafa Kemsi için aıtladık komşular•· cılııuıa başınızı B Ik .P t' . . 1 . ve mümt re askerler mılH varlığı ını k d r F A -ı..,.k. . a a ar ısınrn < eğışmez az eııh siretleril Ağlftd1k9a onu daha 1 . . . . zm n re ı, a1ıı insan için aglayoruz. çe.viriııiı. J.? ı ırJerın çarpıy b ı. T". ı. h mıza iar k e rası· stıklahmızm k lt L" 

1 
··ıd·· 1t·· ı;ıe aşıı.anı, ur11. ru onun ~ah vıra eden bftyGk .11 

QOk sevdiğimizi anlıyoruz. . ayna..,ı, 1• Aramızaan avrılırn inRan tlğı, insan arın ° u~u v - 1 h . d lere Tilrk · ıı mı et· 
Göz yaşı döktökce tarihi- zim lıepımMizdir. lık aşığı için . ağlayacagız. hirleriu yaııdıı?ı, meınleket danm~ş·· :!.ecan~ıı:t ı are de· · ıarı~ın ifa:~i=:ı adına eükran· 

miza daha çok bağlanıyor Yaşa ustafa Kemal Fa.kat... Jerirı msbvolduga bn gönde en ur u saa eT~n saa e r. 

d
.. .. . . b gu·· Paşa ... Diye bağırdığımız Onun ı.. hediye .,tti- mesut 'fürkh·eyi ebedi sa- te koşkuturan -ve ark yur- . :O~tletimizin b~nisi te mil· 

ve unun eserını, u .. . ı..ıze " . . . letımızın fedakAr, sadık hAdimi, 
nün büyüklü&önü daha iyi gon~en meşa.l~le .. rın arasın- ği Kemalizm ile, emanet l\deto giitiireıı sibırlı __ keh- <ttınu amran ve refaha ka- t 

e d k t but d h ne.turan tlüny t ' b · neanhk idealinin A k 
kalbimize yerle,tiriyoruz. a ı a onuı_ı en gc)z!f'ttigi Oumhuriyetle iftihar,menin, ıııibirli prensı ın ne v v ' & arı ıne milmtaz siması, eı VE! 

Hep birlikte anlallıkca bir- y_a~ı~ızla ~~ tazımle geç-'ettik. Ru eserlerle iftibar.olda~unn çok iyi anlarsınız. yol gö8teren milli Şef 18- Essiz kahraman 
e t nımız gone k d ı o t f met İnönüdür. Atatürk ı 

1i1timizio kudretini daha ı.e. ' . . . . a ar o. ' ediyoros -ve '3bediyete ka· nn_ kur•D .. mııs a a v · e b b h l b d B o lı . r . atan Bana minnettardır. 
nok hissediyoruz ve pazu· un. _ ır ır ~ıze .. aglıy __ an dar da iftihar ed_e_ cegiz. 0-,Kemaldır. O öl u. ona um orıye ımızin ba- B- ü • demızd k k · · ·ıı ı· · · ~ d k ut n ömrünü h·ıımet"ın 
muzun, heyecanımızın ku.ı· seTgı, ıra . e ı en yo • nun eserini dun yaaat· inanıyoruz. Fakat onun ese nıın, mı e ımızın J6 !!t &r e w v 1 .... •er~iAin Türk Mılleti ile beraber 
retini daha iyi takdir. edi- Rek knd .. ret_t,ı. tık, bn gön yaşatıyoruz, riui yaş&tan kudreti de ba- evladı, fani JD.O&tafa Kemal sanın b 

O ıd iti d .. b. h ı · ozurunda tuim ilo ex.,. 
yoma. , o u, 8 & a ık, ağla- bir tek kalıncaya kadar da şımı~da görerek daha knv- sana yuz ın ra met... ıroroz. Butiin harat;oda b~ıf 

Ona ağladık, ona a~la yoruz, aglayacağız. ya'"taoagız. vetli oldnğQmozn anlıyoruz Türkün yüksek şerefi- rub~ndeki ateeten canhhk terdiıJ , 
yoroz, ona ağlayacağız. Ebe~iyen ~ram1zdan Onun emanetiyle. Ke- O, millt birliğimizin ni cihana yayan, Türk bir Ernın ol, aıiz haaıran ıönme:r 

Bn gün dünya ÜRtönde ayrılıp .g~den fa?ı Mustafa malizmio sembolü altı •>k· timsali, fBni Mnıdafa Ke~ liğinin timsali essiz kahra- mesale oiarek ruhlarımızı daime 
yıldızın dalgalandığı Kemal ı9ın ebedı.yete kadar la bütün cihana gururla malin en btiyük arkadaşı m~n milli 'efe .. Sa11a, yüz ateeli te uranık tutacaktır. 

her köşede hıçkırık ses•. göz yaşı dekeceğız. Yük1tek bakıyoruz, Kan ve ölüm Kemalizm idealini kıhnoı bin minnet • 

duy11laoak, htır « Türküm> ce boylo, aarı sa9lı, m~Ti havası içinde bunalan mil- ile zafere götüren en büyük 
A. B. C. 
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2 Tablo Kemalizm ilelebet Orman emnli salış ilanı No. 5 

Zehra - Çok doğru söyliyorsun kızım. Haklısın. Gel seni 
öpeyim. cÖper> ben hakikaten yanlış düşünüyorum. Kim bilir 
benim gibi yanlış dllşünen ne kadar zavallı vardır. Allah seni 
anana, babana, vatana bağışlasın. Bana. vatan ve millet ne de
mektir öğrettin berhudar ol kızım . 

Fakat kızım beni dinle ben bir ~ey işittim. Diyorlarki Mustafa. 
Kemal paşayı sivasta tutarak hapsetmişler. 

Türkan - Aman yarabbi, aslı var mı zehra hanım? Sana kim 
söyledi . Eğer aslı varstt <Baygınlık geçirlr.:ı; 

z~hra - Ayhan hanım biraz su yetiştirin. 

- Ayhan telaşla içeri girer • 

Ayhan - Ne var, ne oldu? cTürkS.n ayılır> Ne var Turkıln? 
Türkan - Daha ne olsun anne bak Zehra hanım n e diyor. 

Mustafa Kemal paşayı Sivasta tutap hapsetmişler. 
Ayh an Bu yalana inandın mı kızım. Onu hapsedecek daha 

dllnyaya. gelmemiştir ve gelmiyecektir. Zehra. hanım sen çok fena 
bir kadınsın . Sen dllşınanlarım1z uğrunda propağanda yapıyorsun. 

z ,.hra - Vallahi değil harnmcığıııı. Bana başkaları söyledi. 
Türkan -· Anne aztt.rlama Zehra hanımı arttk, bundan sonra 

o bizdendir. 
Z--hra - Evet ben b ir 'fOrkUm, TOrkU sevenleri bu memleketi 

sevenleri seviyorum . Allttha ısmarladık. cBohçesini alttrak çıkar.> 
Türk an - Ah başun, çatlıyacak gıh i ağrıyor anne . 
... yha n - A h benim gllzel kızım ne kadar asabisin . Dur sa

na a~piriu getireyim. 
"Ayhan gid .. r .,, 

Türk an - Elleri başında olduğu halde odtt içinde gezinerek: 
Tanrım hu işlerin sonu neye varacak? Duşmanın her hart:r 

ketinde bir hakaret var. Gönlüm karanlık bir bahar. Omidler kup 
kuru, işler aykırı. Tanrı . .. . Mağlub iyet bu mu? Memleket işleri bir 
zenci saçından daha karışık. Her ke:-.in içinde ne bir tallı ürperiş 
var ve n e de b ir ışık. Bu ne mahşer mi? Buna ben im aklım erer mi? 
tanrım , Bu ne hal? Nerde HiHU? Zulüm, Türke ölüm. Ciğerleri 
on para. e tmiyen cana.varların Türk milletine yaptığına bir kerre 
bak. cTuran kapı artthğından vaziyeti seyretmektedir.> 'l'ttnrım 
bak aziz olarak halk ettiıtin sevgili Türkün ne acı günler yaşı

yor. Acılarımız arşına. kadar taşıyor. 

Meclis 

4 

Turao ve Türkan 

l"nran - Gamlenme kızım gnnılenme ... Sen bilemezsin, Tür
klln kanı ne kadar taşkın ne kadar coşkundur. Kızım Türk ta
biattır. Fırtına. ve zelzelenin ne zaman ve nasıl olacağını kimse 
bilmez. Tabiatın dili yok-tur söylemez. Simdi sakin ve uysal gö
rünen tabiat biraz sonra küçük bir hadise ile nasıl müdhiş bir 
tufan olacağını bilmek çok zordur. Türk bir kordur.. Türk bir 
denizd ir, yani ta.biatle Tnrk ikizdir. TO.rknn kanı bir seldir, hu 
öyle bir seldlrdi boğarak akar. Türkün azmi bir alevdir amansız 
yakar. 'fllrkün iradesi bir yeldir devirir yıkar. Anladın mi kızım? 

Türk4n - Ah baba sen beni anlamıyorsun , biliyorum baba 
çok iyi biliyorumki eğer Türk yenilir:;e ta.biat yenilmiş demektir. 
Halb.uki tabittt hiç bir zttman yenilmez. 

Turan - Evet kızım elektriklenınemiş bulutlardan şimşek 
çakınazsa yıldırımı dllşmez. Bunun için ağır ha.va tazyiki lazım

dır. Türkün bulunduğu vaziyet bunun aynidir. Zerre kadar şüp
he etmeki kızım, Anttdolunun göbeğinde şimşek çakmıştır, yıldı
rını yakında düşecek ye dOştnğn yeri yakacaktır. 

t ürkin - İşle hen baba, hu yıldırımın bir an evvel dUştU
ğOnü istiyorum. Ben bunun için üzülüyorum. 

Turan - Bir erkek gibi metin ol kızım yakında göreceksin 
n€ler olacak ve bu duşman aziz yurtdan koğula.cak. Sen Mus
tafa Kemal Paşayı bilmezsin. Onun ne yaman bir kuvvet oldu
ğunu herkes yakında. anlayacaktır . 

- Son ıı var -

f-Iıtler 
ıWünihte bir nutuk 

atJyledi 

yaşıyacaktır. O insi Mikearı Hacmi Muhammen bedeli 
M.3. D3. Lira K. 

Kendisini ook ınen te lamıı ııelmie te gelecek asır· Çam 1456 000 4 90 
kendiııine derin bir baaıııık ıarın iftihar .. uıai A\atürkü 1 - İçel vil~yetinin Gülnar kazası dahilind 
sonsuz prestie, minnet, eükran redieinden retmieine kadar h d 1 d l k lb d 1 

'ürk Ol on her tu-rk miooeh u ut arı şartnanıe e yazı 1 ızı urun ev et or durgolarının tezahürlerini gör .. 
mekle bahtırar Atatürk bu hüruıet hiı.lerile takdis eder manından 1456 metre kiip dikili Çam ağacı O 
hereoan verici manzara kar• ve derin bir huıuta, ökeüzlü· 'k' . . . d k 1 k .. 4 11 9 1 ta . 

k "'B "'u-nu·n terdı" "'ı acı ve ıstırap l l ay ı.-ıerısın e Çl arı illa uzere - - 4 rı eıeında mütehaeais olara e· • • 't 

nim naçiz tÜCUdÜm bir gün İçinde Onun, nramııda roklu• hinden İtibaren 00 yedi gün IllÜddetle kapah Z3r 
elbet toprak olacaktır .• dedı· Q'undan ılık göz raelarımız dile usulile arttırnıaya konuln1uştur. 
ter. Faka\ erni kudret ve gelerek ct,jze bıraklıQın talan, 
kunetıe ıu kakikaıi de ithe cümhurireı mea'uuur ve b iz 2 - Arttırnıa 20-1 l -941 tarihine ruüsadif per 
b d 1 F k t Tu.rkı" e refah içindtıriz.• diror. b ·· 5 d · b' d 

urur u ar: a a ' 81.z onun manevi huzu- şeın e giinu saat l e Mersın orman ınasın a ciimhurireti ilelebe t par idar 
oleoakıır." runda hürmetle eğilirken içi- yapılacektır. 

Bizi canındau d8ba çok mizden kopub_g~len hıçkırık- 3 - Beher gayri manıul nıetre küpü11 mu-
!levım te bizim için. asil türk lar (Ebedi ıstırahatgahında . 
millALi i 9 ırı her ted akAr lı~ı müsterih uyu Ata... Yarattı- lıammen bedelı 490 kuruştur. 
rapı.o. türk milleti n i m u bak· ğın Kemalizm yolunda yürü <i _ \1 u v~kkat t~Huiuat 535 liradır 
kak bir ölüm u cura muoun Yor ve sana lAyıl.: bir eyJat ~ . k l · l · 
hemen keoarıodao kurtaran olmak kaygısivıe gayretler I ~ - ~art name v~e n~u .. av.~ .... ~. proJe e~ı Anka-
•e ona müstakıl b ır va hm, sarfediyoruz. Kemalizm yolu 1 rada orman umumı nıudurlugu ve ~Iersıu orman 
hürrireı. eeref ve hnssıyet b. k b. l t k 
teren Ata,ürküu asil ve kah- _ız~~ te. ır yo nmuz ve e 1 .-ıevirge müdürlü 0 ii ve Giilnal' orman bölge şefli. 

sıhırlı kaynattımızdır. " ==> 

rııro an turk m ill eııoin avrı ld ı- Ey oüce Atatürk, ~enin ğiude görülebilir. 
Q-ı günün rıl dönümücdeyiz. I 

Bu rıı döuümti b iz ım ı çıu ;çin ağlayor ve. döğünüyo~uz. 6 . T~klif mektuplarının 
bir mı l l i ma te m güı. üdür. Biz Fakat emin olkı bu ağıt cıha· .. •. 

20- l I- 9 4 ı pe r ·:enı

komisyon reisliğine bu günü dünrad'l b ir lok ka- na şunu ilAn ediyor. be gunu saat 14 de kadar 
trnour a kadar ıınutmuvacak Kemalizm olanca haşme- verilmesi h\zımdır. 
ve ouun iQin a" la ı a c: ı:ı Q ız . tiyle, olanua kuJı el V e kuvve · kfl · · d· "k ·ı l' rk 

Hilkatin esiui ende: ra- tiyle ya9ıyor ve ilelabet Cum- 7 - ıste 1 erm tıcaret o ası vesı ası e nr 1 -
raUıl}ı eusi z k nhraınan Muııta· huriyetimizle yaşıyacaktır. te b€11İ gün ve saatte ihale komisyon una mü ra-
fa Kemal, lürk mil le tin in ıoöu· Atam Sen istirahatgAhın- l ) 5 9 .' ·· caal arı (726 -9-14-1. mez günesi, ıUrk m • l le lınio da mtlsterıh uyu. 

1 
• 

ee il babası ve cı hanııı en bıl- Sağhğmda nasıl bize i- İ 
rilk adamı Ahımızııı ar11mız- nandm, nasıl bize itiı:nat ettin j 
dan RJrılıeı uo sene oluror. se yine bize öylece ınan va 

Hakıkaıte bu b i r a1rılıe· itimat et. 1 
i ı a n 

Mersin Belediye Riyasetin~en: mıdı r? Biz Türkler senin öı ve 1 
Harır, bin kere harırki 

Atatürk arsmızdQn arrılmıı Şerefli evlAtların braktığın e1n:1t Keşif bedeli 2860 lira 40 kuruş olan fahri-
. b. Ak b . · b r"'· netleri azimle, sarsdmaz bır d . . (J bb k de~ıı ıl 18 0

• ı:ıım en 
1~ 1 - ı·oıanla muhafaza edeceıc.ı·z. kalar cad esının 4 16 llletre mura al l!'DHnın miıe, varlıQ'ırrıııe, rohomuzun ts 

en derin köeeeiue intikal et· kudretli ve kuv~etli elle- şose olarak esaslı surette lamit·i a.çık eksihnıeye 
mieıir. rine verdiğin Kemalızm 9ay- . koııulnıuştur. • 

Enelce o ldoQu aibi o, rağını yükseklerden yübekle- . 
bizim urıı~ımızın, ruhumu- re yükselten Millı Şefimiz Is- Proje ve şartname 13 kuruş bedel ınukabi-
zun hiQ bb\mayan gllneeidir. t k ' ·· 
Türk milletinin Atası, dünre· ~et nönünün ~r ası~all yu· linde belediye fen nıüdürlüğüııden alınabilir. Ta-

-k rumekle Hana o,an mmnet •e ı· l · k ·r b d ı· · .. d 7 · · b · d nın biricik en büru ad amı, hürmetlerimizi aöstereceğİz. iP eJ'JJl eşt e e Jfllfl )'UZ e ,0 lllS elli) e Jllll-
asalet ve kahııtunaolı~ı kızıl e 941 
saQlarının hüıaıeıerinde ıoı;:ı- BEKIR ULUÖ vakkat teminat vesikası ile heraber 2f> 1 1-

:.:..:...;;.:_--..:.::...---k--------İ sah günii saat 15 te belediye daire~inde toplana-
Okuma çağın~aki ÇOCU ların sayımı lcal; encümene n;üracaat eylenıeltıri ilfııı olunur. 

Büyük bir muvaf f akiyet ve intizam 
içinde cereyan etti 

Okuma çaQ'ında otan cocuk· r Halkımızın ea.,ımla alAka-
ların earımına cümarıeei ııünü . dar oıanl a ra gösterdikleri kolaj• 
ıabahı baelaomıe •e eaı1t_ 12 de lık şaunı memnun i Jflıtir Vaıi• 
movaffnkiret ve bürük bır ıoti- felerPıı ümidin fetkirıde eüraıle 
zam içinde b11earılmııtı~· . bnearıın memurlar göaterdikleri 

O gün sabah bu ışle 'azı· 
ve muvrsffııkiretten doloyı alAkadaı 

teleod i ri!miş ötretm~u orta komiefonca teeekkür ectilmiıtir. 
okul talebelerı eehrıo sokııılı:ıa-
rına d141lm1e te euratle bu iei 
ba9armı9lllrdır . olrufucularımııe bildireceQ'IZ. 

Sarım oeuceeioi bi!Ahare 

i l a ıı 

Silif ~e Jındarma er o~ul ta~uru komutanhğmdan : 

(731) 10-14 19-:!3 

. 
1 l a n 

Tarla Satılı_yor 

Mersinin Güdübes kariyesinin kain Cel31 bey 
veresesiİıin bağ tapu tahtı tasarruflarında bulu
nan şarkaıı dere garbnı ve şinıalen ll ustafa ve 
Kamil efendi. Cenuben şosayla nıahdut i173 dö . 
nünı tarla pazarlıkla saulacaktır. Talip olanların 
tarla satıiµleri vekili Şükrü Şıhnıana nıüracaatları 
il:\n olunur. 

(727) 6. 9. 12 

Beri in 
şiddetle 

bombalandı 
ı - ~ilifke Jandarma e'" okulunun günde 

azami 1200 adet 900 gramlık tayin eknıeğinin 
Münıl.ı, 9 

(a.a.) ' altı aylık pişirnıe işi 15 gün müddetle açık ek-/ ·I .Müııihte rne~hor biraha-
35 ingi İZ tayvcıre•ı l nedo 9 ıwnteşrinıle Soı\yalist siltnıeye konulmuştur. ihalesi l 12-941 pazartesi 

1 i n No. 688 .. 

geri dönmedi 118"} OORJil'i partisi her sene günü Safit ) 5 de yapılaktır. 
oldugu gibi bu yılda toplan- 2 .. Ekmeğin yalnız unu okuldan verilecektir. 
mı~tır. Toblantıda Bitler bir t r 

Londra, 9 (A.A .)- natuk söyleyerek ezciimle Al 3 - Muvakkat teminat bedeli 368 ıra 55 
Ingiliz t"yyareleri çok g .. - manyayı talıribetınC\k isteyen kuruştur. 

nit ()lçüıle Almsnyaya bücom df'vl~tlerlP. anlaşm"k istediği 4 - Taliplerin gününde Silifkede okul bina
etmi~ler ve Barlirı, Koloııya hald6 JDI] Vllffıt.k olamadığını sındaki konıisyona kanuni belgelerile nıüraca-
He Manhaynıı bombl\lamıflı.t.r- V6 Bo111evi~mtı karşı Avrupa.- atları. (730) 9-16-21-27 
dır . Bir çok baınba tayyare- da müşterek bir oephe kurul- ------------------------
leri Berlin çevreı§ine vardık duğQDU Stalinin Alman ka- i l a n 
lan zaman bava çok fırtınalı yıp:srı bakkınd• ıöyledikle-

ve kırağılı olduğu halde bom diklerini bir hayal oldogunQ içıl Oıftardırlıimdan ; 
balarını atmışlardır. ve A~e~ikanın ~oazzam mal Mersin belediye mezbahası yolu üzerinde 

n· .. t dd"t b" lerde zeme ıstıhsal&tı ıle Almanya .. 
ığer mu ea 

1 ~e ır . yı tehdit ve Almanyada ka· k.~in vak.tile batmış olan bir fransız genusıne ait 
bombalanmıştır. Tay,rarelerı- ı.. k · t d. ". · t ·ı · d" f d 

. . .. .oe yaratma 18 e ıws' 81 ve • denıir direk 15·· t 1-~41 tarı une tesa u e en 
mızden bır kısmı don'3rlam k t h Al · · · t • .. .. · .., 

. . " er man gemıeının ~ Cunıa ertesı gunu saat onbırde satılacagından 
meoburt . ınış ~·p~ıştır. ~5 a~ro~~ uğradığı ye~d~ k~ndı- taliplerinin defterdarlık. nıakamına nıüracaatları 
tayyaremız gerı donmemış- nı_ m.udafaa edeoegını ao1le· ·ı.a. l N 710 29- .. -9-14 
tir. mı,tır. 1 an o un ur. o. " ~ 

"t' Eekişehir istasyon caddesi üç numaralı evde toglaeı 
Ha1au Açık Hanlı tarafından Mersinde icrayı ticaret e~ 
mekte iken tadili faaliyetle ıemti meçhnle tegayyöp eden 
Fransız N abon şirketi aleyhin" açılan gayri menkul üze
rindeki haczin keenJaıoyekftn ad 6dilmeKi hakkındaki da
vanın yapılmakta olan t1'bkikat v" dnraışması sıraeında:1 

lkametg&hı biJinmeyen müddeialeyh şirkete muame· 

leli gıyap kararının iline o tebliiine ve duruşmanın 24/11/94:1 
Pazarteai saat 14: de bırakılmaeına mahkemece karar ve
rilmiş ve •imdiye kadar iıtida ve davetiyelerin ili.nen teb 
lili ile beraber iora dairel.,rinden ve tapu eicil muhafızlı
ğından ıorulmak suretiJe muamele yapılmış olduğundan 
müddeialeyh şirketin itirazı olduğu taktirde be•. gün i9iD• 
de ya•ı ile bildirıneei ve yukarda yazılı gön ve ıaatta 

Eski1f6hir aaliye hukuk mahkemesinde mömeseil veya ve
kilinin hazır bulunması, akıi talctirde •irket hakkındaki 
işbu davanın gıyaben cereyan edeceğini bilmesi muameleli 
gıyap kararı makamına kaim ülmak üzere ilan olunur. 

[729] 
Yeni )[enin lılatbauuida Buıl1D1ı1tır. 


