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Büyük Millet Meclisini Açtllar 

--- --- ·- .. 

Reisi Cumhurumuz nutuklarında dedilerki: 
Dostluk oe ittifakımıza sadıkız. /ngilterenin karagün 
doatu olduğumuzu iabat ettik. Almanya ile dostluk ve 

aaldırmazlılı hiJkümleri mahfuz ıart içinde devam edecektir 

Reis i Oomborumozon nu
tuk tarını tam olarak vermek 
Te hir def"da ne,retmek ga
&etömizio lıacmi hakımıuclan 
imkılnBız oldngu cihetle hari
ci Kiyaıete ait ln11nını Teri-

yoru•. 

ıayın asaları, 

Yüksek meclisin 6 ıncı 
intihap ve üçönoü içtima 86-

oeaini açıyorum . Sayın üye
leri sevgi ve saygı ile selam
ları ru. 

Geçen bir ıene zarfında 

dörıya boh ranı insanlık için 
büyük ıstı raplar içinde geç
mi~ Türk milleti bu acı 

Şarkta Askeri Vaziyet 
Tula veOrelde , 

Rusların va~iyeti 

vahimdir 

Merkezde 

Moıkota ı (A - A) -

Geoen gece Berlioe rıpı• 
lan So"et hata kunetlerioio 
•kını balıkıada fılo kam,.odaoı 

Hür Avrupa Mecmuası 
italyaya 
hücum için 

Amerikan
Alrnan 
mi1nasebatı 

Libyayı baftan bofa 
iıgol e:mek lazım 
gelditini yazıyor 

Bir Amerikan torpidosu 
batulldı 

KÖŞE: 

Ekmek 

,Şimdilik münaae
batta detiıiklik 
mevcut ,iefildir 

Meselesi 
Bir ka9 güodeııheri ve LiJhuK& düıı furunl .. .. 

arı ıı on une 
yığılan kalabalık umumi harpte veMika ile k k 

.. .. e mt> dağıtıl 
dıgı ınralarda furnnlarıo ouundeki halk kal h 1 

b 
a a ıgını andı-

rıyordu . Her ıtene ve azan senede hir kaç k . 
. . b . erre b1r çok 

vil&~et~erımı~~d mu tela~. 'Vekaletlerimiai alakadar eden 
illtatııtıkler ıçıo halka muraoaat edildiği vakidir .. 
bir mahiyeti lıaiz oldaga üzerindeki yaz 1 d · BoyJ., 

• 1 ar an anlatıla 
birer ıtabıfalık verakJarın evJ.-re da& t 1 n 

. . . e 1 ı ması halk 8 ııoda ekmegı vesıka ıle dagıtılaoa&ı 118 • n-
e " yıasmıo ortaya at ı 

masıoa sebop oldugono öğrendik. J -

Bonon üzerine her kea çoluk 
. ' çoooğunu, '<arde'i · 

karısını bu foron seoın bo fanın he . d" uı 
. . . ' ilim ıyerek ekmek 

tedarıkıoe Hvkettı . Bu vaziy~t ka d b .. 
rtıBın a ta n hiç bir 

fornoda ekmek bulmak imki.oı olam d y 
. ·· M . az 1· aptıgımız tab 

kıkata gore eram farnnlarına ev 1 122 -
o!l verilir ve huda şehrin ihtiyac . v:~fe. ı --~26 çnval 

ırı' •• ı gfi ırdı Dö 140 
çuval TerilJigi halde sabahtan foruul .1 k · il 

• t" arua e nıek ler '- . , 
mış 1. lJI -

Bonon üzerine Viliyet derhal emir 
150 9ova)11 çıkarmı,tır Bilheııap b vererek miktArı 
fazla bile gelecegi aoı~,ıhr. unun şehrin ihtiyacına 

Bundan sonra da her gün f 1 ·ı k . Şe . urun ara 150 nuval 
ven ece tır. brı aylarca idu d b"I • un e e e 1 eoek un stok 
cnt o)dııgona •e h-,r göoki ihtiyaca ki . u mev-
rildigine gcire ekmek meselesini b" fı ~eh cek on ve

ır «ekmek d d" h ı · 
ıukmakta tn'\aleıtef halkımız b"" .. k ~r n a ırıe uyu rol 
Herke11 yalı ·· ı ·· k "h · oynamaktadır 

ı ız gan u ı tıyacırıa kafi ekmek ted "k · · ı · 
iktifa ettiği taktirde furoolarıu kA · arı 1 ı e 

.. . . oam4' anlarını h . 
ekmekle doJn gorecegır11 ze ı.ıüpb d"J . . t1f gön 

'V e t' ı Dıtllit-lıd ıı u 
altı ay evvel lstanbulda böyle b " . ooudarı 
kimselerin bir haftalık ekme1tin· ıhr" VdRzıyelt oluı ıı" ve bazı 

e ı ır en o ma~a kalk 
sı ba,kalarının ekmeksiz kaim . ışma-

Hllla. Re\>ehp·et v · · 
Menin halkmdan böyle hareket t · ermıştı. 
. d" y e mege kalk1şruıtm88ını raoa e ıyorus . arın furuo cameka 1 d n arıo a ekmekler ha 

yatladı~ı zarnan bizim haklı olf\nn-o .... 1 • 
. . . . e muz goru ocektir. Vi-

Jayetımız bı9 hır zocri tedbir almad f .. an ve nrunlara bol 
her gnn daha bol ne vererek bo ekm & h"" 1 ' .. .. .eee ucum sa gını-
nın onone geçmege çalı,ıyor. 

Bizim öç gönlük ekmegimizi hirden 
mam\z kom.omuzun bir gece ekmeksiz 
biyet verebilir. Bono yapmayalım. 

ted.arike kalkıt· 
kalmHına sehe -

Al. E. 
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Moskova 
Alman tayvareleri ı 
tarafından şiddetli 

hücuma utradı 

Tarsusta 
Spor faaliyeti 

Tarsus. (HusuRİ) -

Şelırim;.,,e gelen Ereği i 
Berliu ı (A - A) - SQ.mer Fpor g~ııçleri ile Hasim 
Alman eavue tsınareleri spor gençleri ara ında yapılan 

Moakovaya huoum eımieler ve futbol teması çok heyecanlı 
Kremliu Rerayı cıvıırıudeki CJ ke· 
ri hedrıfıerl 1akmıeıardır. iki ve samimi grçmiştir · 
demırrolu ıstae1onu ehemnııfA\lı ilk maç 23 ilk teşrin cu 
surettP tahrıtıedılmıeıir. ~1osko· marte.ı;i yapıldı. 

1 

Almanlar taraf mdan öl~ürü· 
len frans1Zlar için 

Beş dakika sükut 
tezahürü yapıldı 

l<:an-
A 1 rııan 

111tinasebatı 

- Birincid~n artım -

IJoııılrn, ı (A.A.)- d~r. ~u hükOmetin siyasetimi
Diiıı Hiir Frnn ızlM umu dH'? dıye sormuş ve .Ruzvelt 

~ k ~ 1 d r d \buna cevap olarak, geçen harp 
mı arargu ıııı a rıuı~a 1\ 

Almanlar • tnrnfındaıı topln,de <le bıı.m gemiler bildiri! 
bir lıal<le idam eılilen frau · nıiş fak:tl b:-tt:rılanlar bildiril- j 
Rızlur için b~.ş d1'kil;.alık hir memiştir. Demiş ve gazete

Sayfa : 2 

!lllm---------.J=--------------. ..... .--------~ ID)@IK{ir@~ @(Wjgfm& ır@~ 

Hay i N.Oz an 
Viyı.ııın vo Paris Kliııiklerinı!c ıkıırnlı ih t it-ı ~ etmiştiı· 

Cerıa.hi Doğum ve kadın idrar yolu 
hastalıkları brıhılır 

ll~r ~iiıı fiğledeu soııra Cocuk Esirgenıe 

ku ı·u ıııu si neması hiıişiğindeki muayeueharıe

si11de lıasta kabul 'e tedavi etler. 
'2- J 5 Ufa il demır yolu gelml'ktedır. 

Ve 9 durak urdH. Buulardm. 9 Müs1 fir takım birinci dev 
adedi ş mdiye kadar ehemmi · r Yİ 2 · l galip ikinci devreyi 
yetli sureue tshrıbed . lmie c.lup de iki gol daha y:lpanı.k derde 
son hücum edilen ıki hallıı Mos· çı!rnrdılar.sada Tarsuşlaıın ikin 
kovanın earkıoda buluomakııı- ci sayıyı yapmakta gecikme 
dır. Buolardao ~ırısı Gorki eehri dikleri ve •H dakikada Sol 
ne gı&mektedır. Alman boml:nı· 

~iikf\t. tozahiiratı yapılmıştır. cı, fakat batan batan deniz al- 1 -----~ Geucral ])ö Gol uuııımi ka- tının Almanların bilmelerine- Zayi Askerlik vesikası 
rargA.htan yanında beş Rza mani olunamaı sözüne karşı 
ile Hı58 de <;"lışına oclasın Ruzvelt bil~ki 0 zamana ka- Hamil oldnl?ıım vo Tnrırn n;;ıknJik ~ rıl s inden ahmş 

dan ayrılmı~ ~ bıdkonds hrş dar Almanların bilmelerine oldııgnm a14kerlik Vf1 sikARİltl ııiifuR lıiivip-1t ciizclanınl) ısyi 
dakika. ayaki~ .;iikftt etmiş- mani oluruz. Esas meselede ettim. Yl'nisini ulacagımda ıı eskilarirıiıı lıııh.ınü yoktur. 

lerdir. Y>mıodl\ Douıuıma bundan ibarettir. Demiştir. 'rımrnırnrı Bahço mnlıalhsiııden 
kumanclanı bava kuvvetleri J hrahim cığlu Ha ını Oatlı 

ları ba ıki istasyondaki binaları açık Egemenin yaptığı sAyı 
ve sokakları lehrıbelmietir. ile 3 - 4 gibi bir farkla Sü

merliler kazandılar. ko man<Iaııı ile huiciye ko-
mi~eri ve ndJiye uazırı bu 

26 Pazıtr gıinü yapılan Şehrimit tüccarlarından •e 
lunmakta i<li. k. t 

Zayi Mühür Amerikan Torpidosunu~ı 
torpillenmesi 

ikinci m:tçta çok heyecanh ol- .. .. . es ı haokacılnrdan Bıır Şeçke 
mııştur. Sıimerliler hu güuü- Bn~.un lngılterede ba.l~- Sümerirı kııı Bayaıı Muaızeı «ŞahRn buldum> namile yıızılı zati mülıriimii kazaen 
d l"b' I . k nan H ıır Fransızlula l ııgılız Süınerıe Deniz harp okulu ö~- z:-ıyi eti.im. YerıiAini yaptırıu:agımıları eski miihriirı kıymeti 

A ·k d h e g 1 ıyet e geçırme ister- .. skerlerı· ve b h · ı·ı · d t ı · d H ~ı d" E - ' ol lığ ·ı · ki'l. ··h·· 1 k" b kt 

' 

.. 1\ rıye ı t)rJ e re ınen erı11 en ar ec ı noo mRı ı g: u mez •tır mu ur e ·ıınseye oronm Y" · ur. mer a a eyecan 16rken Taısuslıılarda ikinci 
beş clakikalık siik(ila iştirak :ln düu nıeaulandıklarıoı haber 

yarattı maçı ~~za~mt.k azminde idi· etınişlerclir· aldık. Geuo uı6anlılarıu mes'ut 
'J'anıns ~~fol.it kerim malı·ıllesindcıı 

Ali ngln Şııluuı Buldum. - ~-- ler. Bırırıcı devre 1 O Tarsn- K b" 1 ( ) bir Juu kurmalarını diler vfl 
Vııeingloo 1 (A - A) - s ırt>, a.a.. - keudılerini ve ailelerini lebrik !llll--··----•=;;:.ıı•..:=-=-~=-:ı::ım:::uso.ı1 ____ x.-------~· 
Ar.ıerıkıın "azelPlıırı Ame- ·un leyhiııe bitti. İkinci devre Almanlar lara.fıntlan öl 

.. d • f h ocif!rb: 
rıkao &orpıdoııu Robin Jermiein e uç !i4ayı 1 a a yapan Tar <liiriileıı }'ranımda.r için yapı· ------------
balırılmRsı mÜnasebellle larıhın Sll"lar OYIJOIJ 4 - (1 b:t.arımJŞ lllll }ı~Ş dakikalık tezahürata lskenderiyode l>ağlı h11ln1talf 

bir lekerrürd~.n ıüorel olrfu;2'uııu lardır. biit.iin ltal sn Hol rar Ro- biitiiu FrarıHJ:-1 harp goıniletı 
razma![ a ve eoyle demfkh·dırler. r ' ı.; 1 

men, Y nn·ın, Polonyalılar iş· ~aat 16 dan iti haren karau-
Hobin Je1mhı ıorbidoeu Silifkede tirak otıni~lertlir. Mıtıır ve hk haımıcaya karlar hayrllk-

Suriyede bolnnsn Hür Fran· larıııı mat<\m i~areti olmak 
gece o harpte loı pilleumie olbo 
.Jakopun batmldıQ'ı yerde bahrıl 
rnıeıır. O ıaman bu INhıdoda Bereketli fıstık olau ım:ıar bu1mıdukıarı y··dorde üı&re yanya iodirmişteruir. 
64 kiei kı>rbolmuşıu. D Qer bir buna i~tirak oylemhılerdir. Fra.nRaıla Almanlar tarafrn-
Amerıkaıı tor pi dosu da vıne hu Silifke, (Hususui) _ Kahire, 1 (a.a.) _ darı ()ldiiriilen rehinolerin is-
mıotakada ıorpilleomie faka& 
batmam ıstı. 1941 de de Körlı Bu yıl memleketimizrie lngiliz akdeııiz filoımo& j tiralıat.i ruhları i~iıı Jioi bir 
torpidosu torpıll.-ınmie takııt bat F1stık mah. ult1 ti mit edildigiıı mensup l ngiliz gemileri ile ayin yapılmıştır 

mamıetır. den pek fazla bereketli olmuş -----··---
Vaeıgton ı (A - A) - tur. Fısrık eken btit ün çiftçi-

d 
1!,0rbl~r J- A'.11.erikan .' 01 pi- ler elde ettikleri mahsullı de 

0110 n.O ın ermısın ıorpıllent, • _ . 
rek batırılru&aı lıü)'ük bır hE1fe- ger fıaıla ~attıklarından yüz-
cıın 1arn&mış•ır. lufırntcılar Ruı- leri gülmüş ve neşelerine pa
vell s•111tıtılluın ul ıwen ıere yan yoktur, llatıa bir k;1'4J1ll 

urdıQ'ıuı ve lıadiHenıu bır ıımEı- elde eltiki~ri ktilliyeıli meh-
tikeıo ·elman har hın in beşlen- lağla dlikkArı açarak alızüita
gıcı olrfıığuou iddıo et.nektediı· 

ler. Huıl olan kennnl11 göre ya başladılaı'. Buna binaLn 
hadise halll efkArıoı kuuetlecı- önümüzdeki yıl için şimdiden 

direoektir. Qünkü, Amerıkıtlılar lıummah hir faaliyete geçeı ek 
babriyelılerılo çok ıfdhcır eder· fıstıkçılığa gerrği kadar önem 
ler. Ve bahrirelılerıoe kareı ra- vermektedirler. O~rerıdigime 
pılan fena muameledo ook mü
teeBBır olurlar. Şengaf da vak- göre ırmak kenarında tarla la .. 
tıle yapılan fena muamele buna rı bulırnan bazı çiftçiler şirket 
bir mlsaldır. Ruıvelıia evvelce lıaline gelerek GöksuJan tar
aldıQ'ı ledbirleraeu b<tşka yeni• 
den ledbırler alınrnareca~ı ııL• 

laeılmakıadır. Dooenm& bir 
keQ haha enel keadısioe ı-eri· 

leo vazifesini rapacaktır. EQ'er 
Lu lorpılle(Jme hadisesi tı lkı 

bürük bir hereoaoa dıleurürE>e 
bu kongre ve beraı eararde 
ıeeirioi göelerecektir. Alman 
denizaltı hucumlarıııı devamı 

diplomatik m~ııaeebelleriu kHii· 
ıneBioı ioteç erlerecekur. 

Amerikada 
Ne kadar yabancı 
devlet teba•ı var? 

Jalarıııa su ıılmak iç:n ihzara 
ta başlamışlardır. 

Çiftçilerimizin hu sureti 
hareketlerini takdir etmekle 
berclber (ÇALIŞAN KAZA-
NIH) Ata sozünü daima ken 
di lerine rehber ittihaz etmale. 
rini tavsive eder t"e teşebbüs
lerinde muvaffl{kıyetler dileriz. 

Nişan Merasimi 

Silifke, (Hıısusi) -

Kazamız Hukuk hakimi 
Bby Ag:lh Apaydının kerime-

v~şington, 1 (a.a ) - )eri orta okul ö~retmenlerirı-

i 1 i il 

İçel Orman ~erirge mü~ürlüğün~en : 
;\luLıunıueu fiaı ı 

M:ı. D3. J{eresto Oiıııoi fJira K. 

47 000 Qam ağıcı 4 90 

1 - içel vilayeli1tiıı Tariius kazası dahiliııde 
Sığır de\'let oruıanıudaıı -ı 7 8 uıetre mikap 
keresteli~ çam ağacı sauşa çıkarıluııştır . 

2 - Çanı e~çt>rımu beher metro nıikap gayri 
nıauıuluniiu nıuhanııueıı bedeli [ 490] kuruştur. 

3 - Şartname ve nıukaveleııaıue projelerini 
görmek istiyenleriıı Mersin çevirge nıiidiirliiğiine 
Tarsus orınan bölge şefliğine ve Arıkar:ıda orman 
uıuum müdlirliiğiin~ ıuiiracaat etıueleri, 

4- Satış 17-11-94lgiinii saat 11 de ıııersin 
ormaıı t;evirge. ıııiidiirHi~ünde yapılacaktır. 

5 - Satı~ uıuumi olup açık tu·ttırma usul ile 
yapılacaktır. 

6 - ~luvakkat teuıinatı ı 7 6 liradır. 
7 - Taliplerin şartnamede yazılı vesaiki ge-

tirıneleri hizımdır. (719) 2 7-12-16 

i 1 i n 

Mersin Bele~iye Riyasatin~en: 
\leclisin ictimaı için mukarrer olan J.-11- 941 

• 

DEVA Kaşeleri 
Bcı ş, ıı j ş, G 1·i p

1 
N 0zl e, 

Roıııatizma 

VE SOGUK ALGINLIGINI 
DERHAL KESER. 

DEIA KAŞELERiNi 
Her Eczanede A ,-ayınız 

(620) 20-90 

T. İş. Bankası 
Aüçük tasarruf hea'apları 

19 4 1 
ikramiye planı 

KEŞIDELER 

4 Şubat, 2 \1<ıyıs, ı Ağustos, 3 ikiociteşrirı 

TAR.HLtHiNO EYAPILIB 

1941 ikramiyeleri 
1 Ad~l 2000 liralık 2000 lira 

'' ., 1.ooo 3.000 t) 

" 
,, - " 

2 750 - 1.500 " 
,, 

'' 4 500 
::c 

" 
,, 2.000 , , 

8 250 -
" 

,, 2.000 ,, -
35 . ll)O - 3.500 " ., '' 
80 

" 
5o 

" 
:::-.. 4.000 " 300 " 2o ,, = 6000 ,, 

Türkire 111 Bankasına para retırmakla raloız para biriktir 
mie oe faiz almıe olmaz, arni 7.amende tehınııi de d~nemis 

olursunuz. (1) Adlıye nazırı Amerikada- dt1ıı Leman Ap1ydınla Mfıd
ki yabancıların miklarmın ı demmıımi muavini Talat Kınç 
milyon 92 J bine yükseldiğini eli~ nişan merasimleri birinci 
bildirmiştir. Bunun binde 700 teşrinin 26 inci pazar gUnü 
ılı Avrupalıdır. akşamı llalkev:nde biı· çok 

giiuii ekseriyet hasıl olmadı~rndan dolayı içtima 
edilenıeıuiş ve LÖplantının 6-11-941 perşembe ~------ıiıııımıllllllİ.._ ____ _ 
gii11ii saat in de yapılması tensip ediluıiş oıuuğun- Ye n i M e r s i n 

Bunlardan 697 bin 'tal- ıfavetlileır huzuriyle icra kıhn 
yau, 497 bin Kanadali, 450 mışllr. 
bin Polonya h, 412 bin A vus 0 d . ece yarısın an sonra sa 
turya ve Macar, 336 bın Ru!l, at ·k· k .1 d ed . ı ıye auar evam en 
315 bin Alman. 291 bın in- . . 

·ı· 158 b. ı 1 d 1 bu toplantıda teı tıp edıleu mıi 
gı ız, ın r arı a ı ve d . 
102 b. · d t ı·d· 8 te" dıt eğlenceler ve danslarla 

ın ı e sveç ı ı r. u ya . . 
bancı devletler tebasmdao davetlıler çok neşeh ve e~len-
yüzde 4.0 Amerikan tabiiyeti- celi bir vakit ğbÇirmi,lerdir. 
ne gaçmek isteginde bulun Tarafeyne saadetler te-
muılardır. menni eyleriz. 

da11 nıuayyeıı giiıı ve saatle içtinıa salorıunda 
hazır buluunıalarını reca ederinı. (7 ı 8) 

Belediye Reisi 
Şefik Ergündüz 

Zayi Diploma 
Tsrıms Sakarya ilk okulun dar• aldığım 65399 N o. -ve 

19-6-941 tarihli diplomamı gaip ettim. Ycnisi11i alacagım 
dan e~kisioin hükmü yoktur. 

Naci Korkaklar 

NUSH.ASr 5 KUR UŞT"lJ"R 
Abone 

Şeraiti~ 
Senelik 
Alb aylık 
Oç ,. 
Bir .. 

Türkiye için 
. 

f 200 kuruş 

600 " 300 ,, 
100 ,. 

Resmi il~natın saun IO kuruştur. 

Hariç ı.;iD 

2000 kuruş • 
1000 " 
500 " 

Yoktur. 

Yeni Mersin Matbaasında Bası hnııı1tır. 

,_ 

-

-


