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Aziz Yorddat; 
Kızılay hıftıu başladı. Ho 

'efkat yuvııuııa yardım li<lt,iniri 

layıkile yapalım. 

s.-•.ııbf 'Ye tJmcm ı.-e,rfyaı 
Mtid6rf! 

FUAD AKBAŞ 
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Büyük 
Bayramı 

Kutlarken .. 
Bugün en bOyOk gnnoınnz

dl\r. Bu luıkikalı ikinci cihan 
harbinin OçOncU yılında daha 
iyi anlıyoruz 

Bu hakıktttı yurdumuzun içi-
ne baktığımız zanrnn daha iyi 

görnyoruz. 
Hele tarıhin sahıfelerıni ka-

rıştırırken mesut gt\nnmnznn ha 
kikt ıııtlnnsını göğsnınnı kabarıı

ntk. daha hD~ Ok bir heyecanla 1 
ldrnk edi~ oruı. 

Olln ııe idik? 
Bunu uzun tahlile ınzum 

vtır mı? 

'J'arıhin hasta adamı politika 
lıayatındu çoktan ölmUştn. Dnn. 
ya üzerinde lıir mevcut olduğu
nu bile kabul eden yoktu. 

:Ekonomik hayatta ise ka pi
tl\hı yon ıeııcirlerl Hltında inle

yordu. Yabancı sermayesi. Yfl·ı 
bttncı mıılı memleketi istiHl. et-
mişti. 

M ersin büyük 
bayramı nasıl 

kutluyor 
DON: 
Şehir baştan başa bayrak· 

larla donanmış ''e elektriklerle 
ışıklandırılmışh. Hazırlanan prog 
rama göre bayram don öğleyin 

belediyenin işaret dUdüğO He 
başlamış, vapurlnr, fabrikalar 
Uçer dakika buna iştirak etmiş

tir. 
Saat ou beşte orta okul ta

lebelerile ilk okul beşinci sınıf 
talebeleri hep birlikt~ Ebedf ~e
fin bUstUne çelenk koymuşları 

dır. 

GUmrUk meydanı ile lhsttni
ye, B8hçe ve Kiremithane mahal 
lelerindeki halk kllrsnlerinde 
hitabeler yapılmıştır. Geceleyin 
Halkavi Temsil kolu tarafından 
bir temsil verilmi:;;tir. 

Buğün: 

Adlıyede kHrn lrnplı kitnpları 
Mnliyede karşılıksız bütçe hı1-

kimdl 
Asnyiş me\•lnını bir söz, dev 

Jel kuvveti mevhum bir kelime 
ıcll. Bir yabancı kendini hakim 
samr 'e dıl dığlnı de yapmağa 
mU\'Bffak olurdu. 

. f?e:!letimizin banisi, milletimizin fedakar, sadık 
hadımı, ınsanlık idealinin aşık ve mumlaz siması eşsız 
kahraman Atatürk demişti ki : 

.. E!' !ür~ !f~nci ,· birinci vazifen, Türk istiklalini' 

1- SsbahleyJn saat 9 elan 
itibaren programın arkasında ya
zılı teşrifat sırasile hOkQmet ko
nağında Vali tarafındtm kabul 
resmi yapılacaktır . 

(Sonu sıt. 4 de) 
ismini İnijnıindeki eserinden alan, milletin sevgisi 

k 
- 1111·/li kudretimizin milli birliğimizin timsali 

aynagı, ı 

0 . · ·n deg"işmez başkanı. lozanın muzaffer dahisi 
.rartunızı ' 
harpte daima muza/ !~r·.. sul~ta dai~ı~ ~şsiz pola_ti~acı 
Milli Şefimiz ve buyuf... .. Cumlıur Reısımız ismet Inoni'i; Turk hurrıyetım ılelebel muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda 
mevcltur. 

Yurda bukan kalmttmıştı. 
Padişah kendi zevkı ıçın va
tan, millet Ye devlet namusunu, 1 
haysiyetini ayakları altına alır 1 

ve keytiııi laıııamlanrnktan başktt 
bir şey cltışnnrııezdl. 

Halk fakirdi. Köyler harap
tı yurd g1lnden güne sönüyor
du. 'J'arllıi yapan bir ıııill~tin bu 
iztmılıı ile alnkHdar olan yoktu 

Nihtıyet binlerce yıldır ec
dadının kanile suladıgı bu mem
leketi de kendisine çok görmüş 

]erdi. 'fürk dOşmanları yurdu 
istilAya başlamışlardı. Artık dnn
va ırnrilosından TOrk ismi de 
~iliııecekti. 

Birdenbire şahlarnm ve Mus 
tflf a 1\emal gibi bir baş, lsmet 
lııönU gibi bir kumandan bulan 
'J'Urk milleti onların izinde ve 
eserinde, lnönUnde. Sakaryada 
Duınlupınarda ırnınusunu, ş"re

fmi kurtardı. Lozancla TOrkOn 
yenılmez bir kuvvet olduğunu ve 
i tikU\lsiz yaşıyamıyacağını dnn 
yaya gO terdi. Daşındnki tarihin 
gl'tirdiği halife ve sultanları 
atarak oz benliğine kavuştu. 

lııönll. Türk hirli~inin ta 
kendisidir. 

lf 

Hayatta en lrnkıkt ll\Orsil 
ilimdir. '" 

lf 

M Ocade len in kuvveti Hiın
<~en v~ çalışkanlıktan ibaret
tır. 

lf 

Meclent hayat her şeyden 
evvel sıhhi hayattır. 

• 
En bUyllk e&eriıniz cnıntıu

riyetimizd i r. 
.,,. 

1 

K;nıalizrn yolumuzdur. 

HOyOk Millet Meclisi 'I'(lrk 
iradesinin kaynağıdır. 

' Atatork'le bizim kt1cla.. · • ın-
sanhk ?a rığOnslln. ,,. 
Egemenlik Ulusundur. 

• 
Kendini tanı ve tanıt. 

" .Milletini sev rn sevdir. 

20 Blrinrı teşrin 1923 de -"!"'""~-"""!!!~ ...... -~--
Cumhuriyeti ilfm ederek Türk lesi'ni yaknıakla uğraştığımız hep 
milletinin kendi ınııkadcleratıııa Cumhuriyet sayesinde olmuştur. 
hnkiın olduf{unu ve kenoi varlı·~ DOnkn harap köylerin yerin 
~ 1 ile dünyada en ileri. ınilletl~r 1 de ylik_ elen ~ımmureler, dUnku 
8 rasıncla lrnlunduğunu ıspat ettı. steplerın uzerınde tlHtm fabrika 

Artık yıllar geçtikçe Cumhu-ı bacaları, dOn katırların hile ge
riyelin ınemlt.ktte neler bahşet- ç~mediği yerden koşan tıenler i
liğini daha iyi gOrOyoruz. nıız, okullar.' hastaneler, ~ağl~k 

Hele ikinci c han harbin ele m Oc~deJelerı hep C:unıhıırıyetın 
. e erıclır. bunu dttha lyı ıınlıyoruz. 

1 · · d nar Bugnn on dokuzuncu Cum-Donya nteş er ıçın e ya - . . 
ken yurtta ulh prensibini ya· hurı)el bayramını kutlarken 

b mesuduz. şatmağıı ınuvaıfak olcluksa unu 
Cumhurıyet ordusuna, llirliğimi- Çnnkü bHşınıızcht TOrkUn 
ze, bOtllnlllğUııınw, hir ruh ha· mnk11s talıini yenrn muzaffer ku 

mandan, Mılli şef İsmet lnonu, linde hir şefe lnandığıınıza ve 
içimizde on dokuz yıl evvelki 

ha~landığıııııza borçluyuz. 
Buglln dOnytt öloınle l!oğu- ateşli nıh ve IJazolarımızcla tari

hin verdiği yenilmez kuvvet var. 
ŞUthn b ziın ~urdu imarla ve 
bilgi fllanıncla medeniyet nıeşa· Yeni Mersin 

H 

Türk topraklarında, 
Türk sularındR, tür k 
göklerindP., 
r ü r k bayrağı 

1 -- _J 

. le gunır duyuyoruz 
senın 

yaşasın kuvvetimizin timsalı 
Cumhuriyet ordusu 

Tllrk askeri, 'J'urk kahıamanlığmın timsali.. 
TUrk kudretinin canlı Qhidesi ve hudutlarda 
Türk azanıetinin canlı birer kalesidir. 

Orada parlayan sUngnler TOrk varlığınm 
(geçilmezi) diye haykııan şahılealarıdır. 

şurken biz burada bor ve mesut yurdtle başı_ 
mız gökle işimizle gUcOmUzle şen ve şahı çalı
şıyoruz. Çnnkn kadın. erkek_ bir disiplin ve bir 
emir altında Uniformslı, Onıformttsız hepimiz 
mlllt mndafaamızın emrinde açık ınfinfsile TDrk 
ordusundan birlz 

Asiliz. Cesuruz. Ktthrrmanız nihayet mesu-
Orada 'yDkselen TUrk tayyareleri.. 'l'Drk 

göklerine (girilmez!) diye görleyen şan dolu 
kalltrlarıdır. duz. 

OrttdR beyaz köpnkler sıİlaratk alsın cağın Asaletim iz tarihten, cesaretimiz ecdttdımızdan 
kôlgesini mavi denizlerde aksettiren BarbaroR kahramanlığımız damarlarımızdakl kanclandır. 
oğulları (girilmezl) diye haykıran şeıef evlat- Saadetimiz de, birliğimiz de, blHl\nlOğUmliz 
larıdır. ı de bir bayrak, bir şef emri altında hir ruh bir 

BugUn; bUtUn dünya kan ve ölU~ı ile boğu- heyecan halinde olnşumuzcladır. ' 

Türk Ordusu: Düşmana Düşman Barışa Dosttur.! 
1 

,-~~~~~~~~~---~ 

19 Yılda 
Ne Yaptık? 

Eskiden ıııeınleketiıııiz tıa
raı) idı. Onu dünyanın e~ ııneli 
yaptık. 

* Eskiden zengin cle.ğilclık. 
Kapilll lnsyonlarııı esiri idik. 
Şimdi bundan kurtulduk. Tam 
gOven içinde nıeııılekt>tiıniıi en 
zengin hale koyduk. 

* 
E 'kiden orduıınız kuvvetli 

değildi. 

Şimdi 'I'Urk orduısunu çok 
kuvvetlendirdik. Gece ve glln
dtlz yurdumuzun sınırlarındn 
•;zır ve uyanık hulunuyoruı. ' 

Eskiden Osman l ılımı hastn 
adttnı derlerdi. 
~mdi Türk milletini dünya

nın en kuvvetlı, en kudretli 
hale soktuk. 
~ 

. Eskiden dtlşmanlnr bizden 
ııstediklerini alırlaı'dı . Meınlt'
ket hep harp jçincle ~ıışardı. 

Şimdi yurtta sulh ve C'ihan 
da sulh prensiblAi koyduk. 

* Eskiden mekteplerimiz 
yoktu. Üniversitemiz bile tam 
değildi. 

Şimdi memleketin her kö-
şesinde ııkullar açtık. Milli 

1 

terbiyeye önem verdik. H 111 
Ankarada hem 1stanbulda un·-• 1 
versıte açtık. 

.... 
Eskideıı din ile deYlet bır 

ttrada idi. 

Şimdi din ile devlet işl e
rini tıyırdık. 

le 
Eskiden 

değildi, 

Şimdi 
koyduk. 

kanunlarımız tam 

medeni kanunu 

(Sonu sa. 4 de) 

mb 
:1 
ıeer ln 

2 

e 

üteaki 
k diğ 
3a ca 

rar ge 
lcüml 
işlem 

r inci 
opera 
lmişti 

evfika 
ri be 

et Ve 
~ edile 

tebli 

r bir 
seııele 

mıştır 

bi •e 
Hirlö 
ektir 

gib 
çift 

eksi 

olur 
köy 
böy 

n da 
hum 

diril 
da

ka 
göı 

ind 
cid 

a bi 



' · 
•' 
,, 
•• 
" 

ra 1 n 
26-
vr. l 

ıa "' "' 

.. 
u1.e 

o'd 

lar 
\'d . .. 
Cll 

ıa 

) 

h 
k 

( 

' ., 

.... 

29 nirinci Tf>şrin 1942 Per~~mhe 

Bayramımız Başvekilin 
Nutku ile başladı 

Başvekilimiz 
Şükrü Saracoğlu 
Dedi ki: 

Saat 13 de Ankara radyo· duğunu görür hemen ylreklerl• 
•unda lıtiklil marşı çalandıktaa 1 mizin ve iradelerimizin bilendi· 
ıonra aayın Başvekilimiz Şükrü• ği ı' 1 . . n an arız. 
Saracoğlu bır bıtabede bulana-
rak bayramı açmıt ve ezcümle Ç6nk6 Türk milletinin ha-
demiıtir ki: mura zorlukiarı 1enmeğe alış· 

Arkadaılar, •ıştır. Yenmek için hudut ta-
Biraz ıonra iki Cumhuri1et, nımaz. 

YENi MERSiN Sayfa : 2 

19 uncu Cumhuriyet yıhnda: içel 
Sayın Valimiz Sahip Örgenin viJayetin bir yılhk çahşması

nı gösteren muhtelif şubeler hakkında gazetemize 
verdikleri kıymetli malumat 

Kii.ltür işleri - Zirai işler - Mali durum - Sıhhat ve Veteri
ner işleri- Na/ ıa işleri - Adli f aaliye - Köylünün durumu 

19 uncu Cumhariyet yılını idrak ettiğimiz bu mesut gün ve•ilesile kıymetli 
Valimizden vilayetin bir yıllık faali'Yeti hakkında istediğimiz malumata 

mumaileyh fU ızohatı vermi,lerdir. 
Jılanı birden elele göreceğiz. 1 Aımağa hazırlandıj'ımız çe• v 

1 l\Ü/tür işleri 1 Bu yerleıde 12 034 baş koyun j}Q 

Sll67 krç·i ve 337() sığır ki ceman 
:24.377 hH, lrnyvım sirayet kar
şısıııda kıılnııştır. 

19 uncu Cumhuriyet yıh tin yolu yeneceğız. 
yerini 20 mine) yıla bırakmağa Bütün dünya biliyor ki türk Valilik merkezile k8Za mer-
barırlanı1or. milleti her ihtimal için haındır. kezlerinde, ekserisi Cumhuriyet 

Bulunduğumuz. yerden arka• Atatürk yaııyor, lnönlne devrinde yapılmış ve a~·ılmış (3) 
b k k ı k d en Or~a, (143) ço ilk ve (44} do 

Bunlıırdan 18,904 hayvan 
hastalığa tutulınuştur. 'J'utuhın 

hadım mfüı hHyvan ölmllş ve 
12 5 ı 3 hayv8n da kurtnlmuştur. 

mıza a aca o uru ora a candan bağlıyız. de EgıtınenJi okul olmak üzere 
Cumhuriyetimizin Türk tarihine Vaktlle padişahlar Türkiye· (190) okul vardır. Orta okullaı 
h~.diy_e _et~iği varlıkları gorur sinde biı.i tanıyan yoktu: Ne' Mersin, 'I'arsııs ve Silin·e kaza
wo~ıumuzun kabardığını hisse- mutlu bizlere id Türk mllletinl larıdır. ilk okulların (22) si vlln 
derız. . tanı•ıyan hiç kimıe kalmadı. Y.et ve kaza merkezlerinde. (165) 

Knalık ileriye bakacak şıde köylerde bulunmaktadır. 

Mersin, ·rarsus ve Silifke 4e
hlrlerinde mevcut Beygirler u
mumi rı1llm nıııayeneısinden ge
ciriJerek Mersinde 2 hayvanın 
ruanılı ol<luğu anlrşılmakln pa
rttlı olarak öle! ürfl lınnşt Or. 

olursak orada yenilecek zorluk- Yolunuz a1dın, bayramınız ıen, Orta okullara devam eden 
lar, önlenecek tehlikeler bulun· netanh bol olıan. talebe sayısı (444) dll kız ve 

An karada 
Ankara, 28 (Huıuıi)- 1 Bk törende nvela İatiklil 
Cumbarlyet bayramımız An marşı çahnmıt bundan •onra 

kara radyoıanda lıtiklll marşı btr genç, lnönün~ bathhğını 
Ye Hyıı~ Saıvekilimizln nutku ifade edea arkadaıları namına 

ile baılamıştır. ı çok heyecanlı bir hitabede bu· 
Bundan ıonra Ankarada lunmuştur. 

Uluı meydanında toplanmış mem, Gençlerden bir gurup Ebedi 
leketin her tarafından gelmiş • 

1 b• 1 l • b' t- şef Atat rkün muvakkat kab• 
0 an ın eree zcı ır oren yap 

1 t rine çelenk koymuılardır. 
mıt ır. 

{lOHO)sı erkek olmak tızere (1540) 
tur. Hastalık rıkan yerlerde 10.~62 

llk okullara devam eden hayvan ·nşılanmış ve 11.!>85 hay 
talebe sayısı Vilayet merkezinde vttn da illlclarırn suretiyle tedavi 
{3872) , köyleıde (12104) dUr. edilmiştir. 

Bu çoçuklarm egltim işlerile Sayın Valimiz B. Sahip Örge Bundan başka hastalık çık-
orta okullarda (304) öğretmen maclı~ı halde hayvanları Jıasta-
meşğul olmaktadır. Mali yıl zarfında ııarcııın sı;9 adedi infaz edilmiş ııktan korumak ınaksadne ıs 

Cumhuriyet devrindenberi olup on adedi hennz yeni gel- yerde 17 8Bl lıaş hayvana ilıtiya 
değerini kazanan maarifin, artan vilayet yollarınd~ miş olduğun<hın hunların da ten clahık aşısı vurulmuştur. 
bir hızla her yıl Valiliğin muh celpleri için davetiye ve yakala· Hayvan Islahı işleri 
telif yerlerinde yeni okul bina- yapılan işler malar yazılmıştır. Bu yıl içinde VllAyetin ne; 
ları yOkselmektedlr . Ezcllnıle 1:!00 kJm. yi aşan vill\yeti- Sulh ceza ıııahkemesine:104J) baş ayğırma ıSö k:srak çekil-
Mut kazası dahilinde pH\nlara nıiz yollarırnhı bütçenin imkt\n dava gelmiş bunltırdan 68!:) adedi miştir. Yeniden ı bnş sdf Kan 
uyğun bir şekilde yapılmakta nisbetinde \'e gelip geçıııeyi sek- intaç ve karara bıığhmmıştır. 1 Arnp ayğırı satın alınarıık depo-
olan ve hir kısmı da ikmal edil- teye uğratan yerlerin t8 miri ile ,\ğır ceza mahkemesine: 138 ya katılmıştır. 

k miş bulunan Egitmenli okullar beraber Mer:siıı-Tarsus ve Mer- duda gelmiş bunlardan 82 ııdedi 4ll köyde damızlığa yaramı-
İ Sta n b U I • izmir .. An ara bu aradadır. sin- Silifke 1184 mt. şose iıışmıtı intaç ve karara bağlanmıştır. yan 615 baş tosun enenmiştir . ..., . . d~ ld. Bunlardan başka Maarif Ve- yt1pılınıştır. ı\sliye cezn ımıhkenıesine: K o·· y lerı· m ., d 
ekmegı temın e 1 1 killi~lnce önOmUıdeki yıllardtt Mersin-Tarsus yolu, bu yıl !130 <lavH ı:!elmiş hunlardan !>48 Z e 

. - - Me~sınde yenide~ inşasına karar gelip ge\'lll?Yİ gUçleşlirecek \"ttZİ- actedi knnıru haglaıımıştır. Ziraat i 1 •• 
A k 28 ( ) - Ticaret Vekil eti Toprak ofol m udurl6· ı verılen Akşam Tıcaret }\ız. Ens- yete gelmış bulunımı ından her Asliye hukuk ıııahkeme~ine: 1 Ş en. 

tüne nv:r~~ti e~7rde Ankara, İıtanbul İzmirin ekmeklik unu titOsU ye. sıma.t o~ulları ıçın ar- sene bir ıııikdar e~aslı l11miral 122!> dnva gelmiş uuıılarclaıı 5()8 112 köyde U kilometre uzun 
••-· . • . b i den itibaren ofisçe teminini bildir. salar temın edılmış ve pHlnlım VHpılagelıııekle<lir. Bu ı:-ene de d d ' k . 1 ag" lttnını~tır luğıında sıı l~arklHrı aç·ılınıştır ıo 

için ıaıncı te9rının on eş n 0 1\1 ·r V k'll'""' ö d .1 . . n e ı ııraıtt >· ~ • köyıle \'Hlmnı ağttı,:lar nşılflnnııştı 
mlıtir. Bu tehirlerde yine karneile ekmek verilecek 0 60 gram dl~~rı e ·ı ıı;;me g n erı nıış- 2+77f"i·n+oio-12+540-17+5!J4- Sulh hukuk mahkemesine: Mah uli'ttn. ağaçlara znrıır vereı~ 
28 kuruıtan aahlacaktır. Maarif Vekilliğince Mersm va 14+3o7 - :N+BoS klın. ler H07 adet duvH gelnıiı;; huıılıırdaıı m.uzır . hayvarılnrm itllHı i~·in 

Memar, m üstabdem, tekait, dul, yetim maaşı alanların bea- merkezinde açılmasına karar ve- arasında 2023!l. 7!l lira sarfı ile 5UU adedi iııtııç ve karara bağ- vı 11\yetm 149 köytıncle ınUcadele 
lemet• mecbur olduğu ıabıslara verilen cl!mtk ukl fiat lzerin- r~len akşam kız .sanat .o~ulunun 62 fi mt. şose est1slı tamiratı yn- hmınışlır. YHIH~~~tır. 

1 den verilecektir. hırçok nı81zemesı gelmıştır. Ya- pılnııştır. Bununltt heraher nıeh- Sıhhat işleri . ~ ha kmın salma borcunu 
. . d b eınaf kında faaliyete gerecek olan hu l le 1''~8 4:) l' s ·f ·1 r:a•- "()7 azaltmak hususunda ıılıııaıı ted-v f fr-aret 0 Q ve 011iJ < e< .. ı . '' ll'll 8L l 1 e ,),,,),o IJaslHhaneJere bir Senede t • 1 , {' J • l l k • 

6 en ·~ 1 bayırlı ml\essesenin de genç kız 3 t · . , ıJ , Hf e!. C tlll eSllH en O flnl h köy 

k l ..t:. •h ve aile ksdınlanmız için pek m. aş ıh~arnt~ ) ~p . mı~ ve lıir yatırılan hastaların yekOnu çok- de koy orto malı olarak 6 adet 
onunu uyl ası faydalı olacağında şOphe yoktur köprU tamır eclılınıştır. _ tur. Bunlara göre : < Okkiin ytıplırılmışıır. 

Ankara 28 (a.a) _ Ticaret Veklleti harp ekonomiıi Borsa ı Valili~lnıiz Elvanlı nahiye. .M~rsiıı-Silifke Y?lıı: Bu ~·ol Mersin Jınshıanesi : 14B!5 Kültür işleri 
1 t dalan borıa esnaf kanunu liyiba11 tetkiki bitirmltlir. sinde H aylık birinci devresini da <la Un+ooo - SG+üSo ve 4 ı+ 'l'arsııs Hastanesi : 812 50 köyde Yeniden mektep 

CMHe o 
1 

, E d i meler oldu ikn1al etmiş bulunan (Köy demir 124 48+000 ile 69+438 - 11+ Silifke hastanesi: 185 hasta inşasına bıışlanıııış ve 41 köyde 
armOfQ Ve ge e ( epren . e Ciliğı Ve' marangozluğu kursu) :'>fl2 klnı. ler ttrasıııchı !)418.33 yfttırılını:;;tı. okııllıtr bımir eclilıııiştir. 

Ankara 28 (a.a) - Ba aabah Marmara ve Ege .b8lguınd. ikinci 6 ..8ylık faaliyet devresini lira sarfı ile 47!}!} ıııt. şoı:-e inşan Mersin hashınesi : ·!HHi 
bata Aaadolunun muhtelif yerlerinde yer deprenmelerı olmuftur Arslan knyDncle yapmakta ve tı yapılmış ve 210 m3 kırma taş Tarsus hastanesi : 2750 Sağ ilk işleri: 
Zarar yoktur. köy gençlerini muhitlerine yarar ihzar edilmiştir. Silifke hastanesi : 2310 adet 1 23 köycle 31 kilometre uzun 

Bulgar Vra' tının nutku bir eleman olarak yetiştirmekte Silifke -'l'nşucu - OYacık- Poliklinik muavenesi V8pılmıştır. Jıığuıulıı i~·ıne . ll yolu yapılmış-n ı d . GiHnclire-Anaınıır ' 'Olu: u . l .t ne"·ı •. ,, ı; ılır. Köy kudmlarmın a~·ıkt8 ı!a-
ır. " .nersın 18S a ;::. . o;.,.,, Y 

· ı ı · t . 101 d t maşır yıkttmnlarını önlemek jçin -- 1 Valilik dahilindeki Halkev- Bu yo un ge ıp geçmeye Silifke har. anesı : a e anıe- . . 

B l 
. . . lıır yılda 18 kıiyde rmııaşu·lık 

ta ln Slga- Jeri ve Odaları ile köy öttretıned açılması içiıı no~~mıı hıılunan lıyal p1pılrıııştır. insR ına bıı~lırnnııstır. u gar ıs n . ve eğitmenleri tarufınclan nçılan köµrl~lerclen Bahn~lı~ ve llt1cı Bu- .1ersin hııstnı.esi ·1689 1 \ Köyler:ıı birbirine olmı mu· 

d 1 
Halk dersaneleri de, okur yazar haettın köpı oıe~ının iıışflatı~a Tarsus hastanesi : 12H7 vasnJasını temin ıııaksacliyle hll 

Setl• neye ayan ıg o r !sayısını her yıl artırmaktadır. başlamırak kargır aksamları ık- Silifke hııstıulesi : 3() aclet }Atlı- 1 yıl <la 21 kilometre uzuııluö-uııdıt 
mal eclilmişlir. Giliııdi:·e .- Ana- ratuvar faaliyeti olmuı:;lur. 1 yeııi yol ve y8G kilometre 

0

ıızun· 

Orman Mu.du·rıu·gu·n~e ~nur arıısındtı ela 1582 _Iıra .sar:ı Mersin belediye dişpanseri : luğıında e~kı yolların hımiralı 
Sofya 28 (a.a.) - Rnl11ıtr günü gerçekleşme ·i için doıt U ıle n2 adet ıneııfez taınır edılmış 3817 Tarsus belediye dispanseri : yapılı~_ıştır. . . 

,. tir 1 1 b k t 1 Kov yolJıırı ılzsnndeki 10 
Kralı Boris Sobranyayı açıa lanmızla i11birliği ediyoruz. f · ı · 25~7 a< et rnstaya a ·ıııış ır. · ·. . . 

v t e r 1 e r 'rHrsus - Namrun yolu: Anamur muayene ve tedavi 1 küprO taıııır eclılmıştir. 
nutkunda demiıtirki : 22+500 CÜ klnı. den Naıııruna eki : 750 • Mali durum: 

Memleketimizin siyaseti B. Halit Sagvrog"lu Do t k b' z kadar 620 lira 1-illl'fı ile gidiş ge- .Mnt muayene ve tedavi evi :104 t l - l\1·ıı· ·aziYPt"" l' . 
mıhver devletleri müttefikleri- lobiHrlar Vf'kal~ti hll 'manda~ b:ie~~ıi;e:ir:ni;r o;~ lışi gllçleştiren kı~ıınlar nzerin<le Gulnar mu8yene ve tedfl\ i evi : Vatm~cl~ş~ar so~ '\ ~1~~113:· ev-
le dostluk, ciddi iş birliRt esa-

1 
~ 'n"n mıidıirl ıigünü ~ok iyi bir de tamirat yııpılmıştır. 1240 adet hastaya bHkılmıştır. 1 velki senelerde olduğu gibi ver-

sma üçlü pakt, komonist lley morakihi 8 · HaliJ S!\~ı cı;. 11 I' k'l t ff k' ti ·r Diğer vollarda da mUkeJlef Hayvan Mücadele İşleri giJerini nıuntt1zaıııan vermişler 
mıntakamızda tetkik ve tefti' ŞPd ' ı P, ve mnvı:ıd _ a .1v~ P b' ~ amele ıne~a-isine nakdi vanlmı Bir yıl içinde vilayetimizde : ve tahkikatı• çok kolayJtıştırnıış 

bindeki pakta dayanmaktadır. 
1 

d b 
1 

k ü h . ! e eıı ormaıı cı; 11 urum uz ay · · ,, · hırclır 
Avrupada adalet esasına e~ e n oıı. m~ zere •e rı-ı •~evdet Karaııın yerinde kal- il.e ~öprn ve ı~enfe~lercl~n t?ıııi- ı hayvanlar arasında aşağıda yazı-1 94,2 yılında tuhnkkıık eden 

öre kurulacak yeni nizamı WJ1'6 geJmıştır. .. k f rı lC8bedenJerı tanıır ettırmışler Jı olan bulaşıcı hastalıklar Çık· vergi 2.ü25.t:3<! lirtt oltlJ> bUl1~11 
~etkOresme ba~hy1z: Bu ül- Boş gel dini• deriz. mak şartııe maaşı se sen ıra- ~e t~svi~·ei turabiye ~e tuıni r mıştır. 2,204.H!Jf> lirusı tahsil ed.i~rııiştır. 

ya çıkarılmıştır. ışlerı ele yola gelen 1502 ınUkel- ı _ Beygirlerde. Mangafa 'l'ahsilılt clerece:i 82.97 dıı ·. . 

Lasuis 
Unnıın Sigorta Anonim 

Şirketi 

Merkezi : İsviçre Züri~Ur 

' Orman baş. mühendis mu· lef amele ile ile tamir ve ıslntı- 2 - Sığırlarda -Şap. Bu vnziyet hiç· şophesız btzı 
Sedat avini Arif Tinerin maaşı elli larına çalışılınış11r. 3 - Sığırlarda - Yanıkara. memnun etmiştir. 

Sahir liradan olmuş. Adli işler, 4 - Sığırıarcta- Piroplazma l . 'k t tız"eresı· s . O~man baş mühendis. mu· Sene başından bu gUne ka- ~ - Koyunlarda - ?içek. ayı 1 ama 1 . 
eymen avınlerınden Tarsus Okahptos dar c. M. Umumiliğine 158"1 da-' () - Koyunlarda . KıJkurdu. l ı Enıııı•el müdür0) eını-

U_r_a_y_C_a_d_d-es-i No-.- 4-1 şefi Fehmi Güresin maaşı elli va gelmiş, bunlardan 437 dava 7 - Koyunlımie - Kelebek. den ;,&dıaım 7-8-942 ıarıh ve 29-
. • • 1 ya ademi takip kararı verilmiş 8 - Keçilerde - Dalak. 1099 ouaıaraıı ıkame& hızlseremı 

Türk ve Parti Bay- hrada~ altmış .h~a!-a ıh ~g ve 1147 si iddianEmeJerle mab· Y - Keçilerde - Uyuz. uri euım. !etisıni ahcaQımdao 
rakları, Kitap, Kırtasiye, edilmış ~e her ıkısufo yerle- kemeye sevkedtlmiştir. 10 _ Kecilerde. Ciğer ağrısı. )ekısınıo hokmü ol!tled ıflı 1 Ao 

Mersin içm umumi ~ekili 14'otoğraf malzemesi, renkli rinde bırakılmışt r. Yine sene başından lıu gOne 11 - K~~·ilerde - Meme has- olunur. Br6ıb Weiıe firkeliude 

n..ı . ) oözlükle. termoslar vs. Terfi eden orınancılarımı· kadar: talığı k t r (1311) Lı . J(ıJly Melhem Şelhun v•ıersın ~ • .c 
------------ ;.....-~---------- zı teb~ ederiz. 879 adet flAmat gelmiş bun- Hastalık 41 yerde ~·ı mış ı · 

1S 
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C u m h. u r i y e t i N a s ı 1 K u r d u k! 
Atatürk dedi ki: ' 

Düşmanın insafına bel bağlann~az. 
lstikliılimizi ancak kendi siliıhımızla koruyabiliriz. 

Evini. köyUnU clU:-;;mamt 
kıtrşı mOdnfanyn bRşladı. 

Tor ıh: 
rnt4 yılında başlayan ci

han trnrhi~cle bir tarnfta Türk 
ler, Bulgıu hır. \lnmnhtr. Avus 
turyn ve l\lar~1rlnr. diğer tnraf
tıı da lngilizler, Fran. ızlnr. 
Bel<· ikalılar. Jtnl~ an hır. Sırplar 
Hoııwnler. A ınerıkalılar .• tapon 
lar , 8 dığer ufttk milletler 
vnrdı. Harp dört yıl ~UrdO. 

Bu harp yılhmnda Tnrk 
kahraııuınlıırı Çanttkkalede ln
giliz ve Fransız deniz ve karn 
kuvvetlerine karşı TUrk namıı 
sunu. 'l'llrk şerefini kurtard.
lar ve şanlı htrihiınize en şe-

refli deshınları yazdırdılar. 
Dört \ ıl süren muharebe

de her ikİ taraf ) orulmuştu. 
Tanı lnıgOıılerde Amerikalılar

da taze kuvvetlerle muharebe
ye girdiler ve Avruı>aya asker 
gönderdiler. Evvelı't Alınanlar. 

sonra Avu turyttlılar. Mncarlar 
Bulgnrlar teker teker mütare
ke ve sulh i tediler. 

Biz de 30 Birinci teşrin 
1918 de Mundrosta düşmanlar
la ınotarekeyi imzaladık. 

Az zaman onra dUşıııan

lttrıınızın bizimle ulh yapmak 
değil 'l'Ork 1 tiklı'tllni ortadan 
kıtldırmıık ve dllnya turihin-

den Tork i. mini ilmek i te
diklerıni anladık. 

O zıunımlar pttdlşah olan 
Valıidettın çok fenu kalpli. 
imin bir devi t llmiri idi. Tucı 
Ye ttılıtı. ke~ fi ve zevJ..ı için 
bir meıııleketin, bir milletin 
ırnnnısıınu H) uklnr altına al
mış ve 'l'Urk yurdunu dtişmım 
Jıırm a) ıık ha nınlarına hile 
göz yummuştu. 

Hele hOkOıııet hıışına top 
hmınış olan \'ııhidettin ııdanı
lıırı bunak \'e sersemlerden 
mnrekkepti. 

Bunlar dO\mana boyun 
eğecek olursak dtı\ınanın mer
lıımıete gele.rek hıze lstiklıll 

vereceğini znnnediyorlardı. 

lfallıuki ııldıınclıklıın meydanda 
idi. 

Frını ızlnr Adıma. Mer~iıı. 

Gaziınıtep, Urfa taraflarını al
ıııışhmlı. Jtıil~ anlttr Antalya. 
Kon) uyı ele ge~·irmişlercli. Yıı 
nıınlıJar gllzel lzınir ve <•ı\ a
rııu i~gıtl tlmişlerdi. 

Pmlişalı tııllll dn.,ıııanJartt 

dalkavukluk ~aJH)OI' ve onla
rın Jsttmbuln kadar gele.n ku
mandanlıırına ımıyda zi) afet
ler çeki) ordu. 

f'aknt.. 
'J'Qrk milleti ecdadından 

kalma u Uzel Hı lfın ını cloşıııan

hıra v:ı·emezdi. Netekiııı eli 
silah tutan kadın. eıkek her 
kts u ğlıırn çıktı. 

Hele 15 Mayıs mm da 
lzıııin dA işgal ellen Yunnn 
km \'6l Ieri rıden sonra memle
ket dnhıı kuvvetli şt•kilde ayak 
lıtnıııışlı. 

Hı Mayıs 1[119 da l:stttııbul 
{lan Sıuıısonıı geçen Çıınakktt
len in hnyok kumımdanlıırm

dıln Anafıırta ktthraınaııı '.\hı:::
tnfa Kemal Paşa: 

-DOşınanın in ttfınn bel bağ 
)anmaz. 1st khiliınizi ancak keıı 
eli siU\hını,zlu koruyabiliriz. 
dedi. 

)1illet znten ayaklanmıştı. 
Mu lnftt Kemal gibi bir knlırn
ınnııı hRşuıcltt görUııee etrafına 
toplandı. E, velı't Erzuruındtt 
sonrıı Slvnstn iki kongre top
landı. Erzuruındtt Şark vil~vet 
leri :"-.ıt\clafaai Hukuk ceınh:eti 
kongre i idi. Bu kongrede Şark 
vilil) etlerine düşman ayak ba
sar ıı (öleceğiz fakat dO .• manı 
içeri sokmıyacıığız diye vemin 
edildi. · 

Siva. kongresinde hntnu 
memleketin dört bir köşesinden 
gelmiş olan ınuruhhu lar vardı. 
(Anadolu ve :Rumeli ınl\dafııai 
hukuk cemiyeti) kongresi olan 
bu toplaııt11la ana yurdun tıa
ritn ı ~·izildi. Ülünceve kadar 
dUşmanltt ıııncacleleye karnr 
verildi. Bu suretle 'l'Ork milleti 
kendi i tikli\lirıi sili\hile kurta
rt1caktı. 

P11di.,ah Ana<loluda Myle 
kuvvetli bir hareket olunca 
lstanhulcle meb4san meclisini 
toplnnıuğa karttr verdi. Seçim 
yupıldı. Mebuslar 1stenbuldtt 
top1anac8kh. Mu tafa Kemal 
Paşu buna iti rnz etti. 

1 tnnbulda dOşmunJarın 
silılhı ~ı ltıııda Millet Meclisi 
toplRnaıuaz. dedi. l>ediği doğru 
çıktı. Is tını buldtt toplttnan meb
uslar içinde Aıı11d0Jud8Jl gelen 
ler: 

- 'l'U rk ın illeti pıtq•ulaııa
nıaz. Dllşınnnll\l' yurchıınuzdaıı 
çıkıı> git in. deyince lııgiJizler 
Mebu ıın Meclisini kapattılar. 
lstttnbuhı ela 16 Mart 1920 de 
i~gal ettiler. 

A kerleriınizin bulunduğu 
kaı·akolhırı bastılar. Uykucıu 
olan askerlerimizi ölclUr<IUier 

' Birçok mebusları yttkıılayfu·ak 
Malttt ıtdasına sllrdO ler. Bir 
çoklıın ela kaçıp Arıkttrflya gel
diler. 

Mustafa Kemal Paşa da 
Sivastan kalkınış 27 Birinci 
ktlnun 1918 de An karaya gel
mişti. Tnrk milletinin hOrriye
tıııi ve istikhlllnl isteyen· genç· 
Türkler Mustaf'a l{eıİıal Pttşa
n ın etrafında toplıııımıştı. 

Btıynk Millet Meclisi 
lıUkOmeti 

-.Ankttraya gelen ·mebuslar 
ve diğer n) dınlttr Ankarttda 
toplandılar. Bnynk MiUet Mec
li i 2:3 • 1 istın Hı20 de ilk top. 

antısını yaptı. Milletin hakim 
olchığunu ilan etti. Bu suretle 
Anddoluıla milli hOkOmet ku
ruldu. Buyuk Millet Meclisi 
reisliğine se~·ilen Mustnfa Ke
mal Paşa da BtlyOk Millet Mec
lisi hUkt1nıetiniıı reisi seçildi. 

.'.\1emleket yer yer düşma
nın istilasına uğramıştı. Trab
zon Sttınsunda Pontoslcular. 
Doğudıt Ermeniler. Gtlneyde 
Ayıntaptu. Adıtnada, Mersinde 
Fran. ızlar, Antttlyada İtalyan 
lıır. Batıda du 1zıııirde ve civa-
ı·ındtt Yunanlılar memleketi
mizi işgal edip ilerliyorlardı. 

Evveli\ dUşınanı memleket 
ten temizlemek H\zımılı. J{ur
tuluş snvıtşı ba~ludı. 1'11rk 
milletinin kendisinden başka 
gnvendiği yoktu. Pttdişah Jstıtn 
btıldtt hl\Ul zevkusefa ediyordu. 
Hattfi Anadoluda ılUşıııanla 
boğuşmak ve dtışnıt1nı ınemJe- · 
ketten atmak için siH\htt sarı
lttn 'J'Ork kahraınanhırıııa kar~ ı 
dUşmanJarla birleşti. Canileri. 
katilleri. hırsızları toplayarak 
bir ordu yııptı ve Anadohıdııki 
kabraınaıılnrııı Ozerine gönder
mek soysuzluğunu dtt gösterdi. 

Aııııdolu ktthrttmıınlaı:ı hiç 
bir şeyden korkııııyordu. llll
tnn dUnyanııı sırtını yere g-e
ureceğine inanmıştı. Çnııkll 
başmda Mustttfa Kemal gihi lıir 
kahrnınım, J. met Paşıı gibi eş
siz ve ınnzat'fer hir kunmndan 
vardı. 

O Rllıılerde de padişah ve 
düşnuınlar J\nadolııdaki Jmv
\'eti görllrıce henıen kendi ara 
larında Sevrde bir sulh Yaµt1-
lttr. 10 'I'emıınız rn20 de yapı
lan ve Plldişııh ıııurahha. larile 
düşmanlar arnsıncıa Paı·is ci
varındaki Sevrcle iınzalnnaıı 
hu ınuahedevi 1'nrk milleti 
tanımadı. Bı; nıunhedenin hiç 
bir maddesi tathik bile eclil
nıedi. 

Eğer hu nıuahede tııtbik 
edilse idi 'rnrk milleti ölınnş 
demekti. Zira memleketimiz 
tamamen dtışıııanıar arasında 
parçalanıyor bize Ankarıı. Kas
tamunu. Siva tan.bir parça yer 
k~lıyordu. Ordumuz, tayyıtre
ınız, donanmamız ohuıtyabttktı. 

'rürkiYeniıı geliri dOşman
lartt teslim edilecekti. Pakttl 
pıtdişah Jstan lıulrla dUşmnııların 
emri altında keyfini yapıtcak, 
Sıtrıtyda zevkusefasını tamam
layacaktı. 

İSTİKLAL SAV AŞii 
Türk milleti padişahın im

zaladığı muahedeyi tanımadı. J 
Doğuda Enneııll6rle &Uda Yu-

ıııınlılarla, GOneyde Fransızlar 
la mncnc\eleve başladı. :EvveU\ 
Ermeni or~lusunu tepeledik. 
Batıda da muntazam bir ordu 
kurnlarak başına ismet Paşa 
geçti. , . 

Milli ordu Anadolu i~·erı
lerine saldıran Yunanlılarla 
harbe tutuştu. llk zafer Milli 
Şefimiz ve Cuınhurrelsimiz 1 • 
met JnönUnün kumandasında 
lnönOnde 10 İkinci kAnun 1921 

de oldu. 
Birinci lnönO zaferiyle 

TOrk ordu u bUYUk şerefini 
kurtardı. 

Üç misli bOyOk dOşınan 
kuvvetlerine kttrşı TOrk ordu
su kadın erkek. çocuk sırtla-

' ' ı ta rııHla gt\ ileler, cephane e~ -
sıvarak cepheye Yetiştirdıler. 
~ · · ı de en Kahraman askerlerım z 
bllyllk varnrlığı gösterdi. Yu
nanlıla; hunun intikamını al
mıık için yeniden knv~etıene
rek hOcnm ettiler. 2 ncı lnöııO 
zaferi olarak 1 NiSlln 1921 de 
tarihe geçen hu harpte Türktın 
makOs taliini Jsınet lnönü. yen
di. Artık 'fllrklerin yenılrııez 
hir kuvvet olduğu anlaşıldı. 

SAKARYA ZAFERi! 
Bnyuk Millet Meclisi hO

kOmeti milli orduyu kuvvet-
. . Yuııanlılar da lendırıyorrlu . 

dU~manlnrımızdan aldıkları top 
lıır. turenklerle kendi ord~ıları 
nı kuvvetlendiriyorlar bizı da
ha çabuk )'enmeğe hazırlnnı-
yorlardı. 
• 23 ı\ğu:-;losttt bllşltt) a u Sa-

22 oece karya harbi 22 gon "'. . 
. lll 13 Evlt11 1921 de hıtlı. sOr< . ,, ... r 
Yunan ordm;u 100 bin kışı ıc ı. 

Bizim 50 bin askerim!z. vardıi 
Düşmanın soo topu bızıııı ıoc 
topumuz vardı. . . 

Türk ordusundaki ıstıktnl 
aşkı babalarımızdan aldığımız 
asal~t. kahraııııtıılık kudrefü le 
cltışnıanı mahv ve perişan ettik. 

Mustafa Kemal Paşa hu 
zaferden sonra .Başkumandan 
eçildi ve (Gazi unvanını) aldı. 
sBAŞKUl\L\NDANLIK ZAFERi 

Sakarva zıırerinden sonra 
Yunıınhla; Afyon Karahisarın
dttn itil.ı8re~ Ktıtahya ve dalın 
Kuzeye doğru siperler kaznıı, · 
ıarclı. Kaleler istlhkAmlar da 
yapmışlardı. Bunlara tel örgll 

leri çektiler. 

Mııshıftt Kemal Pıışa. İsmet 
Paşıı. Fevzi Paşa dnşınana son 
vunıru~u vurmak irin hazırlık 
lflr~ııı tnıııııın lıHlı)n r · 

::!G .M;ıı ·tos Hl:.!2 stt.lıatıı 
Al') 011 lüıralıisıır lept'lerı nde 
uOrleven 'J'llrk tophtrı dllnyıı 
dmdt;kça TUrkt\n ya., a~ ıı~tığ~n~ 
Ye erdttdııııızın kanile çızdığı 
hu ıııukadde Olkerle 'l'llrkt~n 
başka hiç kim eniı~ hflkım 
olaıııı) nrıığ'ıııı illln ettı. 

Dn ııuın ile Dıımhıpıılflrdıı 
• 1 ıhı11·ehe inde nıpılıııı ıııt~ can mı 

~Iustııru Kemal Pnşa. l:smet 
Pn n öyle kııhrıunnnlık güster
dil~J". 'J'llrk askeri. toprağtt 
giren cınşııııına knrşı ()~·Je ce
sur hıırp l lli ki.. nnşııııın ~·il 
L • 1 • ~ ,,. l<lı Yıınttnlı 
VflVrU~ll gıll <ıllı:;l • ,, • 

İarın Bıışkıııııttndttnı 1 rıkop 
. olclu DUşınım kaçmağıı 

e:sır · 
l J il kttçıın kıırtıılııyordu. 
ın, ıı< · , . 

Gazi ::\1u~tnrıı Keıııal l nşal. r· . 
- Ordular ilk Jıe< e ıııız 

Akdenizdir. 1 L E R 1 ... Emrini 
verıni~tL 

H EylOI günt\ Tllrk ordu. u 
..e,·gili Jzmire girdi. Ve Kodıfe 
kttlede şanlı Tllrk sııncağımızı 
dalgahındırdı. J)Oşnıaıılar ka
ınllen denize düktllclü. . 

'l'Ork milleti istiklıllı, ken
di silı\hile almı~tı. lstaııbuldttki 
ınsnıırnlar hemen Mudnnyaya 
~elerek mtıtnreke istediler. 
Muhıuebeyi yapan. zafere ka
nışan garp <'eµhe i kunıaııdanı 
ismet PRşa ınurııhhas olarak 

onlarlıı konu~ hı. . . 
11 Birinci teşrin 1922 de 

Mudanyada imwlunıuı mUl~r~
ke ile i\foııdro mOtıtrekesını~ 
intikamı alınmış. ·rnrktın şerefı 
kmtulıııuş ye Türklln ne ya
man hir katırıunnn millet oldu
• ı.ı\tOn d nn v11 kıtbu I et-gu nu u • 

ııı bt i. 
' PAl>1ŞAH KAÇIYOHl 

Türk ınilletinln silAhı He 
elde ettiği ı,oyuk bnşarıdan 
padişah korkmuştu. O da bir 
lııgiliz gemisine binerek kaçtı. 
Mııdttm·a ıııtlttırekesi imzalanın 
ca pRfİişııhlık tn Btıynk Millet 
Meelisi kttrarile kttldırıld ı. 

Osmanlılar artık 'l'tlrk mil
letinin tııışındıt devlet reisi 
ohıııııvtıeaklnrclı. Ancak hem 
pacliş~h ve Ynvuz Selim za_ııı~ı
nıı.danberi hıılife oldukları ı('ın 
yalnız halifelikleri kulmıştı. 
· Halifeliğe de Abdlllmef'it 
efendi seçilmişti. 1 lklıwi teş
dn 92:! 

iKiNCi B. M. MECLIS1 
Ttırk milleti wrere kavuş

muş ve pııdişııh la karmıştı. 

Aı·tık sıılh ynpıJııcııktı. Millet 
kendi i teğile yeniden seçim 
yııprımğa kurur verdi. ikinci 
BO\ Ok Millet Mecli:si urhk 
me~ııleketiıı iıııurile uğı·nşncak 
tı. Hnlk parti i kuruldu· Yeni 
seç·ileıı ıııehushıı· ~hı hıfa Ke
mal Paşıırıııı ve Jsnıet Pıışırnın 
etrafıncltt toplaıulıhır. 

LO ZAN! 

1smea Pnşunın reisliği ul
tındnkl 'l'Urk murahhas heyeti 
lsviçrecfu Loznn şehrinde düş
nunı lımıııızla nıllutkere} e gi
rl~ ti. 

Cihnn hurbinde çnrpıştığı
mız devletlerle yapıbın mOzn
kere ::! l 1'enııııuz 1923 de lınzt1 
Jnııclı. Bu hıtrış ile 1'n rk milJe
ti nirı. 'J'nı·k lı11kı1ıııetiniıı fslik
hlli. T!irk devlı>tiniıı htiyUkin
ğU blitUıı ctllııya devletleri ta
rafından resmen tanınmış oldu 
DUşnrnnlarımız ulhun imzasın 

'l'ürk ordusu da artık kuv
vetlenmişti. Zaten bundttn kor
kan Fransızlar Adanayı, Mer
sini bırakıp~ kaçmışlardı. ltal
yttnlar da Antalyayı bırakmıştı 
Buton Türk kuvveti de &h 
cephesinde toplanmıştı. j

. dan SOlll'H L ümhuldaıı da ç~ıkıp 
gittiler. 6 Birinci teşrin 1923 

Artık eroadımızın Je 

haritıısıııı çizdikleri yıırt içinde 
yulnız 'I'Urk milleti. Türk 
bAkimi~ eti 'ardı. 

Artık bu nıe ut Ulkede 
yalnız 'J'nrk hııyı·nğı dalgalanır 
yalnız Türk .,eren ~ Ukselir. 

Göklerde Türk ınotörlerl 
niıı sesi. deııizlerde 'I'Urk de
nizciluinin emirleri yükselir. 

'l'CHKIYE CUMllUHlY:E1'11 
lkind Buynk Millet Mec

lisi \nkıtrııyı devlet merkezi 
olaruk se~·ti. Milletin ht\klml
yeti demek altın CuınhurJyeti 
de HH.ıı etti. 

2:ı llk teşrin 1923 de ilan 
edilen Cıımlıııriyelimizde Bo
ytık ~tillet Meclisi ilk Cumhur 
rel. i olarak Gazi Mustafa Ke
mal Paşayı seçti. Gazi Mustafa 
Kemal de Cumhuriyet hllkOme
tinin başına lnönO kahramanı, 
Mudanya ve Lozan muzafferi 
İ!'met Pa~a~ ı Başvekil olarak 
getirdi. 

Cumhuriyetin illlnından 
sonra Halk Partisinin adı da 
(Cumhuriyet Halk Partisi) oldu. 
Halifeliğinde ·memlekete bir 
faydası olmadığı görOldU. Os· 
manlı ailesinin TOrk yurdunda 
hulunnıasııla iyi değildi . 4 
Mnrt 1924 de Millet Meclisi ta 
rafından verilen kararla Hali
felikde kaldırıldı. O!manh aile 
side memleketten çıkarıldı. 

ALTI OK 1 
Cumhuriyet Halk PartısJ. 

nin programı ve e as teşkilat 
kanunumuzun maddeleri ara
sına giren Altı ok TOrk mille 
tinin esas prensibidir. 

Halk Partisinin bnyrağırıda 
gördn~nınnz Altıok şuıilardır ; 

l - Cumtıuriyetclyiz. 
2 - Layiktz. 
3 - Milliyetciyiz. 
4 - Halkçıyız. 
5 - Devletclyiz. 
6 - lnkill\peıyız. 

CUMHUHIYgT1'E 
ÇALJŞMAL~H 

Cumhuriyet ilnn edildikten 
sonra başta Mustafa Kemal 
Paşa, 1sınet Pnşa memleketi ye 
niden yapımığa Çttlışdılar. Fab 
rikanıız. binıılarııııız. Askerle
rimiz. hiç· hir şeyimiz tanı de 
itildi. • 

Evvela Havada . Karada, 
Denizde clUııyanm en kuvvetli 
ve en disiplinli bir kahraman 
ordu kuruldu. Pnbrikalar açıl
dı. Trenler ~ apıldı, memleketin 
her yıla bir yUz yılı ığd;rdı. 
Ge\en h6f.· gUn Tnrk milletini 
eıı ile~e ~iden milietleriıı hiza 
sında ılerı göt'l rnyor. 

f'UMllUHh'E'l' EMANETTiR 

.BUyük AtatOrk ve Ebedt 
Şefimiz . Mustafa Keınttl Paşa 
Cuınhurıyet halk partisinin top 
lantısında bir nutuk spyliyerek 
Cumhuriyete nttsıl kavuşduğu
ınuzu bize un il\ tın ıştır. 

Herkesin, okuması Ulzım 
gelen ve ( Nutuk ) ismi altın 
da neşredil~ıı bu kitapta Mus 
tafa Kemal Pıı .. a : 

- Ey 1'0rk genç·liği .. Cum 
huriyeti sanu emanet ediyo· 
rum. 

Birinci vazifen •rurk islik 
!Alini , 1'0rk Cumhuriyetini 
korumaktır . 

'J'Ork milleti bu hUyQk 
emaneti evlıltdan eylll.da ayn· 
kndsiyetle verecek ve Tn;kl~ 
ye cumhuriyetin korucusu ve 
AtatOrk ile boyok koruyucusu 
lsmet lnöunno ebedı yete kadar 

ve ~ktır 
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Savfa: 4 
" 

9 2 
19 uncu 

Cu huriget 
yılında 

Milletimizin sevgiRini ve taın ıtima

dını üzerine toplamiş olan hükfıınet'er

kanımızr, Başvekil Şükriı 1 aracoğlu ve 

arkad ışlarını ~elflnılam ık vRzifernizdir. 

Saym Başvekilimiz Ştikrii !Saracağlu 

Sayın Hariciye Vekilimiz 
N. R. Menemendoğlu 

Sayın Maliye Vekilimiz 
Fuad Ağralz 

Sayın Adliye Vekilimiz 
Hasan Menemencioğlu 

Sayın Ticaret Vekilimiz 
Dr. Behçet Uz 

Sayın İktisat Vekilimiz 
Sırrı Day 

Sayın Nafia Vekilimiz 
General A. Fuad Cebesoy -

Mersin büyük bay-,, 

ramı nasıl kutluyor 
- Birirıcicltm artaıı -

2 - Kalıııl re~ınini ınOtettkip AtalUrk parkı ünUnde saat 
10,30 cltt umumi tören yHpıl ttcttkl ı l'. 

:ı - Saıı Hl a kadar alanda kroki ıımcihiıwe Askeri 
kılalar, poli , okullar. te~ekkUller Ye halk yerlerini almış 
ola<·ıı kla ı·<lır. 

4 - Sttrt taııı ıo,:.;o da Vali, yttnıııdtt en hllyHk askeri 
koııııı lmı ve Vil<\yet Parti haşkanı olduğu halde alarırla yer 
ttlnıış olıın H!'kerlerin. okulların, teşekküllerin, halkın hayra
mını kııthıJayacak ve kendilerine tahsis edilmiş olıııı yere 
geldikleıı sonra bando islikırtl marşını ~·alm~aktır. 

f> - Bunclnn ::.onra aşnğHbt ynzılı sıranı güre geçil resmi 
yttpılamıktır. 

ı\) Deniz llnrp Okulu ve lisesi, Ge<likli Erbaş. Ortaokul. 
B) .MalOl Gaziler, Yedek Subaylar, Şehit ıınttları. 
C) Üniformalı yedek subaylar. 
Ç) .Jnnclnrıırn müfrezesi. 
1)) Heden Terbiyesi nıUkellefleı·i. 
E) Orta ve ilk okullttr tmyrak kılası. 
!<') Orta okul ilk okullıır Flama kılası. 
H) Orta okul izcileri ve talebeleri. 
S) ilk okullar izcileri ve ilk okullnr lalebeleri. 
Ş) llayır cemiyetleri. 
T) Sporcular. 
1\) Gençlik kulüpleri. 
L) ltfniye. 
V) 'E ıııır «'emlyetleri ve yaya. halk. 
G ~ Geçit töreninin ina ve in7.ilmlına l<:.ınniyet MUdnrn 

Mnarif MUdllrU ve Deniz Harp Okulundım hir subay memur
dur. 

7 - Buglln apt 14 den itibaren Shıdyomda muhtelif 
spor eğlenceleri ve ınusabakahırı yııpıhwaktır. c. Yapıhıcak 
ınusabakuların progrumı ayrıca Bölge tarafınrlnıı ilnn edile
c·eklir. 

8 - Ügleden sonra Halk kllrsOleriııdo hatipler tarafın
dan sözlc=ır • öyleneeekllr. 

H - Saat 1!) den ilibaren Atatürk Pı:nkında Davulhır 

('Hlımp milli oyunlttr oynttnacaktır. 
10- Sanl 22 de Tüccar kulübünde Hl Cumhuriyet bay

raımnııı şerefine Vali tarafınd8n ht\kOınet nunıına bir balo 
verilecektir. 

30 - 10 - 942 Cuma 
l - Halk knrsUlednde hatipler sı:utl 10 dan itibaren 

:::;özlerine devam edecekleı dir. (Halk kllrsllleı·incle söz söyli
yecekleriıı idaresi : Cumhuriyet 1 hılk Pttrtist vilfıyet idare 
lıeyetiııe ve llalkevi lıaskanırıa aittir. 

~ - Üğh>den sonra' ~aat 14 den iiiharen Stıulyoıııcla spor 
ıııüstthakahırı ve eğlenceleri yapıltıettktır. 

:~ - Atatürk parkındtt saat 1!> den itibaren Davullttr 
ı;ıthwak ve milli oyunlar oyıumaeaklır. 

Hi'ikıimet Konağında Yapılacak Resmi Kabule 
Ait Teşrifat Listesidir 

1 - ViH\yette ' mevcut mebuslar. 
~ - Askeri komutttn ve Kuru, Deniz , Hava subayları 

Deniz mıntuka komutanı (kül halinde) 
!l - ViHiyetle mevcut vekitletler 111Ufetti~.deri . 
4 - Adliye vekaleti memurları. ('I'apu kuchı:-:tro memur-

ları dahil) 
:-> - Dahiliye vekaleti memurları. 
!i - .Maliye vekaleti memurları. 
7 - Mmırif veka.Jeti memurları ile bilumum muallimler 
8 - Nafia veknleti memurları. 
9 - lklisııt vekaleti memurları. 
10- Sıhhat vekaleti memurları. 
11- Gllnırttk ve inhisarlı:ı.r vekAleti nıeınurları. 
12- .Zirat veka.leti memurları. 
t 3- M nnakalAt vektlleti memurları. 
14- Ticaret vekaleti memurları. 
H>- 1\tnfltı ve Evkaf memurları. 
16- Umumt meclis azaları, Helediye r • is ve azaları ve 

Belediye memurları. 
Baro heyeti, Ticaret ve Zıraat odaları heyetleri Borsa 

komiser ve memurları. 
17 - Cumhuriyet füılk Partisi Vilılyel ve kaza reisleri 

ve azı11arı Halk evleri reis ve azaları Matbuat müntesipleri 
18 - Bilumum menafii umunıiyeye hadim cemiyetlerle 

mesleki cemiyetler ve spor teşekkülleri. 
19 - Bankalar direktörleri 
İtalya Konsoloı;;lultu H-30-9-35 
lııgiliz Konsolosluğu 9-40-9-45 

Sayın Münakalat Vekilimiz Sayın Dahiliye Vekilimiz 
Amiral Falıri Engin Recep Peker 

Sayın lnhisarla ve G. Vekili 
Raif Karadeniz 

Sayın S. /. M. Veki/i{jj 
Doktor Hu!tisi Alataş 

Sayı~ Ziract Vekilimiz 
Dr. Şevket Hotıboğlu 

Sayın fi" oorH Vekilimiz 
Hasan Ali-Yücel 

19 yılda ne yaptık? 

E~kiclen Parliştthııı. halifeı 

nin sözll kanundu. 
Şinıcli mili elin mllınessili 

BUyUk Millet meclh.inin kara
rı kununclur. 

Eskiden kttdınlar çttrşaf 

içinde, kafes ıırkasıncbı idi. 
Şimdi 'l'Urk knclını öğret

mendir. hftkimdir. memurdur. 
ınehustıır. 

gsk iden kırııı ızı fes. garip 
elhbeler giyerdik. 

Şimdi milletin kıyttl'eti en 
ileri medeni memleketlerin ay t niclir. 

Eskiden çifçiye kim~e e
hemmiyet vermezdi. 

Şimdi 'kliyln en kuvvetli 
varlığımızdır. 

Eskiden \'Ol'ahımızı hile ya 
pıııırnz. şekeri lıile yahancı 

memleketlerden getirirdik. 
ı Şimdi her fıtraftH rnlışan 
fttbrikalıırııııızla iğneden elbise 

ı ye kııclar Yapıyoruz. 

(Birinciden ıırtaıı) 

Eskiden yollıırııııız yokll1• 

lslanbuldan. Erzurııııııı iki nY· 
ela gidilirdi. Şimdi trenleriıııW 
le iki gOnde gidiyoruz. 

Eskiden İıir~·ok ~·erde sıtfll11 

f rrngi, 1rtthc m vardı. 

Şimdi memleketimizi 
tJll 

hııslatıkhır<lllıı korııyorııı. 

\Ct~lllc6 E:-kiden Anıp ve J 

. . . 11rc!Uk· 
lle kansık hır <lıl koııuŞ 

• .. . • 1 ııı:;u· 
Şııııclı ÜZ 'l'llrk\'0 }<ol ~. 

yOI', üz 'l'Cirkre yıı:.r.ıyoruz. 

, . . . ()ı;nuuı· 
!~skiden tarihıınızı 

1 ..;Jtttınl ık. 
lı padişttlılarından '8~ 

. · ııe knclıır 
Şimdi tıırihiıııııın 

e.ski olduğunu uiliYOrtız. 

Eskiden cahiller çoktu. 
. • • 1 ıı vnrıııı 

Şinıdl 1>1Jgısıı m 11ı • • 

aclmndır. Bilen bılıneyeııi yeneı 
· . k hilgi sahihi oJınağıt 

d ıyeıe 

~·fllışıyoruz. 
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Cukurova
sanayi işletmeleri Türk nonim Ş. 

Sermayesi: 2,000,000 Tü,.k lirası 

Türkigenin en bügük Bez fabrikala
rından biri olan müessese ile 

Fabrikanın df'~erli müdürü 
B. ŞADl ELIYEŞIL 

Türi yurdunun en tanın
mıt mües1ıeselerinden biri olan 
Çukuro•a - Sanayi işletmeleri 
Türk Anonim Şirketinin Tar
ıus•aki dokuma, iplık ve bez 
fabrıkası tıer Türke gurur ve 
iftihar •erir. 

if tilıar edebiliriz. 

Fabıikanırı 'çalışkan fidareoi-
t Mh 

Jerinderı ortaklanndıuı B. 8 

rued KARA MEHMED 
da munta1am bir çalışma pro 
gramı da vardır. 

Hu programa göre ev•ela 
spor, futbol ve kanunun em· 
re'tiği büıün bedeni hareket 
ler yapıhı:akta ve syrıca da 
atıcılık vesııire ile yakıud1n 
al~kadar oiuomakıadır. 

hcilerin sıhhati il~ ~l~kai 
dar olan müessese bılgıhler 

'•••oo••••••••••a••••• .. • 
~ı Ç i FT Ç I 
i KARDEŞLER o • • • • o • 

Limited Şirketi 

ithalat • ihracat 

: Merkezi : Mer•in 

1 ) Çirtçiler - ~lersin Telefon : 86 
O Tel Hxporter - Mersin Posta K. No. 9 • 
: /atan6ul Merkeai 
1 Bah\iekaıu .\nadolu ilan No. 5-6 

~ l CHıcilcr· - lstanbul Telefon 2080 ı 
: Tel ) i:xı;orter - lsıanhul Posta K. 195 

=··~•OOOOGOOOGOOOOOOODO 

Mehmet Akil ve 
Şürekası 

komandit Şirketi 
Merainimisin en ileri gelen 

ticarethaneaidir 

Memleketin ihtiyacım dainıa göz önünde 
bulunduran bu müessesa her ıürlü feda
k=\rhğı yapmakta, en ziyade lüzunılu olan 
emıiayı her rıe bahasına olursa olsun eel
beLmiye çalışmaktadır. 

Hariç memlAketlerden nakil vısıtaııem güçlOtooe 
ebemm:yet vermiyerek mal getirmekte •e piyıllya 
arr.etmektedir. 

Otedeal1rl dürlıt muamellta ile taaıamıı olaa •Gu 
sen aablpleri, daima mütterllerine bGaaG uıretle mua
mele rapmak ıuretile memleket tlcaretla• bhc••t •t••k 

cı 

r ge 
~üml 
lılem 

r bir 

it'•n 
ilaiya 
iıteı 

ontro 
larımı 

rda y 
at b 

Dünyanın Hleşler içinde 
yaodıti ve hariçten ihtiyacı
mıza klti nisbe•te mal gelme. 
dili yllla•da bütün Tüı k yur
d?nuo pı muklu. ipli~l?rini vel 1 
dıter dokuma ııler1111 kfndi 
hissesine isabet eden nisbetae 1 

te11iue mu•affak olan bu fab-ı 
rıkaoıo ekor.o.u!k h1yatımızda 
ki bu büyük ba~arısıodan do
la f J h kdir etmek borcu muz 
dur. 

ile alikadar olmakta • 0 bun· 
lar arasında okuma ya~~a 
bilmıyenlere bilgi verme~ ıçm 
hazırladı~• progrem' tatbık -~l· 
m ... kııdir. Bu progr~ma .gore 
iıçiye hesap, te~nik.bılgısı ve
rilmekteJir. 

dirler. ----

Fabrika teşkilatı: 
Fabrikanın ilk kuruluıu Fabrikama idare oeıd~ 

1888 yıla ise de hakiki teki- Çukurova sanayi iıletmeJerı 
• 
1 1 i D 

mfthl Cumhuriyet yıllarında Türk Anonim Şirketi olu1:~ DevletDemiryolları Adana 6 
1 dır. Oumburiyeı büktlm~timi-J Jrabrikaoıo makirıe dairesi idare meclisi Azası Sadık E' ı l A t E ,_ ·ı 

zin yarli Aanayıini ~imaya hu· k~sıma ayrılan fabrika hakkın nıakineıi be il~ve edilmiştir. 1 ·ı Şadi Bliyeşil, Haso Ka· lf etme r ırma Raı ime komi•yo 
ıusuoda ıösterm•ı olduQu da esaıla malOmat verınek bir' ::••Mehmet Kemal, Kara Meh Rei•lifintlen: 
yGkaek allkayla tabrikıı haki- zeyktir. .Amele hayatı: . m~tten mürekkepti. . 

ııı inlıipfını bulmuı •• .bugilıı Çırçır kıs • Bu~un . 1500 . amel•?•~ lllemlekeılmizin •?cud•.Y.I• işleınıenıizin Adana şehir istasyo d 
15 kil ıfııbarımııa IAyılı hır mü- mı. c;alıılıi!ı fıbrık•d• bılhassa ışçı .

11 
hır eıtiifi Sadık E•ıerııılın bb nuıı a ö 

811818 haline ııelmiıtir. eıııün . En modern makinelerle lerin kısmı üzerine çok yalııo· 1 r' .-fuliyle yalnız mü818esı nıeıre nıura aı parke kaldırım yapılması işi Jr. 
ikı mılyoo lıra sermayeli Cn- te.çb.~. edılen hu ~ısımda 201 dan alaka vardır. İşçilerin de 1

;
1 
~emlekette hem vatan_- pah zarfla eksiJtnıeye konnıuştur . 

• . 1 1 . T- L bıo aılo pamu""u (' .1' tt h . h •Ab' e.ı bet ' . 
kuron &ailayı ıı ıııme erı ura . " •'•' en •Y•·. epa: er lıarıa muayene ~ 1 pener bir eylAdını kay mı Bu aoıelıyaıa lüzumlu oları lr. "d 
Anonim Şirketinin m•li o!on rıp P• .. ehyerek balyalamakıa olmakla Y& hasta olanlınn dı ve insanlık ıa hayırae•er bir . • k • • u~ı 1 ıreee le 
fabrıkada tok iokipf Tardır. dır. led .. isi yapılmıkıadır. uzTioden mabıum olmuf - f1~~l ve kpar ~l latı :Ş yerme kadar ldOrt'ICe naJr. 

Son yıllardskl iıçi aded Kuvayı muharrike: Gençlik teşkilatı: ı •urr. . e ı me ş~rıı e ~ ıer meıre murabbaı muham 
eı•ellıı zamanlara göro pek Fabrik•nıu ·ııunei mu. Beden ı biyııısi kanunuoaı Bu yıl en kunetlı eış:: men bedeh 4,22 lıra ve yelı.tınu 14981 liradır 
laala artııııııir. FAbrıktda La•!i~eıi 680 beygırlık ıu göre işçiler ·~rasında ıençlik nı~ı ka!beden mü~se~e \~ ilı'lle 3-J 1-942 sah günü saat 16 d d • 
mubıelıf hsımlar vardır. ıurubuoQ olup dörtytıı lıenir ll!fki)All Y• an n hir de genç Blıyeııl ıle, Hasan ara Me Tali le •iıı il I . a ır. 

Çerçır, ıplik, bez imalatı 1 tik ~otor teıkı~ etmektedir.120 lik kulübü ~eşkil eden fabrika met, Mehmet Kemal, Kara • P ' 18 e saatından hır saaı evvelin 
olmaklOıere esaslı ıuretta{fit beygır kuvvetınde bir islim kadar. . 

A - 1124 lıralık nıuvakk:ıt tenıiuaı ak 1 .. ~e rnu • 

. B - Ticar~t Odası vesikası, kanuni ikanıetg 
vasıkası ve nufus teıkeresini ihtiva edecek ola 

t ve 2490 nnma.ralı kanunun enırettiği suret 
hazırlan~nş teklıf mektuplarile birlikte. 
. .. Komısyon Heisliğiue nıiiracaatları 
ılan olunur. 

~rtname ve nıukavelenanıe J>rojeleri Ada 
n ad~. ışletme müdürlüğünden parasız tedarik olu 
nabılır. (1309) 16·20 .. 28-2 

\

Mehmet gibi ku•vetleri ele- li~i ~da~eyi teıkil eden 
0

,
1 maolarla çalıımıta devam et bılgılerı saye.sinde L-rmlD 

mektedir. ~ •"" 

me•e 
elealer 
bunlaı 
ular 
enla 4 
İf oha 
t 11a, 
te ba 
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TÜRK İŞÇİSİ 
Türk . Sermayesi 

Türk Emeği 
Türk Eseri 

• 
1 ç p a k 

.Fabrika idaresi ; direktör 

Yalnız İçelin değil bü- • 1 p k 
ttin Türk elinin Oumlıariyet ıçe a mu ve 
te kavaştugn ve Türk işçi8İ- -= I 
nin Türk zekasıom eserini Mersinin iklim vaziyeti 1 

gösterdi~i fabrikalardan biri- uıaHlmdar. Yazın 40 dere<·e-

ai de İÇF .AK.dır. ye kııdar ) ıikReloıı hıuarot 
Mer inin en çok iftihar p Hında 9ahı:mak nıiişkiildür. 

ettiği mües eReJerden bir.si Bunu nnz ıı. rı dıkltate aJıuı 
olan lQPAK'ı bütün Mersin fabrika ithreqı yeııi inşa t ya 

balkı ve Tiirk iktisatçıları pılırkeıı bılha Ra anıe!e i9İll 
çok iyi tanır. tertibat almllğa karar vermiş 

Son zamana kadar y&ban· ve bana ıla tatbik etnıeğe 1 

cı sermayelerin elin<?e Tiirk! muvaffttk olmuştur F"brikn-

eme~inı ve Türk mcLhnı işle· da yazın serinlik •e kı~ııı eı-
yen bu fabrıka Uumlıariyel caklık yap"cak tesi1111.t mev-

devrinde mılli bir şirket ha · 1 p L 1 K D A 1 R }~ S 1 onttur. Bu tegisat ea.ybeinde 
line gelmiş ve Türkün azmi- .. . . ya8111 40 dereoei hararette fab 
nı·, Ta··rkön "alı•maRını, Tür- mayan mueRtrnee, Oumhurıyet karşılamak "" koveı mohar-

2
,. d k 

")'.. v •. • • rika iQin de ~ erece sıca -
k .. kıı,. .. t ·· devrinde bilhassa ış Banka- rekeyı artırmak ınakudıyle k on ze asını gos eren en gu . . . lık olma tadır. 
sel bir mtiee ese olmuştur. sının lturduga milli şirket 600 b~ygır kuvv~tınde yanı- Fabrika idaresi 
B t b ·k ·· k ~line ge9inoe en modern te .. i- dee hır lokomobıl satın ahn-ıı a rı ~nın tur sermaye- . . . . 

Yağ Fabrikası-

Fabrikanın Çırçır kısmından bir görünüş 

Amerika yer fıetıgındsn t pamuk istibeıal eden hu şu he 

da ara~it yapaoak teRi~ı\t mev memleketimizin mühim me"

cattar. ki tufan fabrikaları arasrnda

Mi)mleketimizcle fıstık dır. 
·1 t•• k · · ·· t meöe sı.ta kava>ı.mawtnr Evveloe dı. Kendı nsts ve ış9ılerı ta-aı e ur eserını go er e v v • 

1 b h 8ta en bu.. fabrikanın 550 - 600 beygir rafından moııtaJı yapıldı ve 9a ışan ve n asa - . . 
den itibaren en ufak c;ırak çogııhrRa fshr.ka buııdıuı pek 

amel~ 6 kad"r Tiirk eınegil?ok İRtifade edecek ve mem 

Bundan çıkan çigiı, yağ 

fahrikaıunJa kullanıl makadır. 

· y · · ""rmege a•met leketö miihiın bir ı•elir temin 010 eRerıuı Vu o 
·· k t 1. t' ·· t hı·" ka•vetiııde bir Jokomobili fa•lıyete ge9tı. yn aa ıye ı gos eren :.- • • 

'üphesiz Atamızdan ilk defa vardı ~,akat çalışma mevzoo Yenı bınalar Değia·nıen: 

Kadın işçiler iş ba,ında 

nan genişliğine nazaran bo , 

lokomobil ihtiyacı karşılaya 

mıyor ve müee eseden isteni 
len randıman alınamıyordu. 

Son yıllarda ha ihtiyacı 

Fabrika modera .,ekilde 
mi• olan Törk çoon.kla.ndır. etmi~ olacaktır. 

En modern -e~isata ma 

... 

lik ol:rn d.,ıtinneıı şubeıti Tiir-

l
~•Jf ı ı ı iflıb,r ed.ecı•gi mü
~dı .; ıJ rrdtn t>irıdır . Hf\ltHı 

~ı-b · i::ı ve~ •hııdı_,ki ı" keri bir-
lio<ıe ııı ı ı ı ıu temin etını k
ted ı r 

Çeltik 
Gıio l) 15 - 20 ton çel

tik ı leroekı ı dir. Gecen sene 
h.a i ;ette bulunan bu oube 
hu sene j f ınun•aza man faa
liyetıne dt'vam P.decekdir. 

teni edilmektedir. 1938 de 
başlayan 1940 d' bitım h'l 
fa~Jıye t b arp y ı ll Pı ı u teı\a

d iif etmiş olaıa ııa rngmen 

hi9bir şeyden y1J na} au türk 

aııımi saye inde yoııi fabraka 

binaları ikmal odılmiş ve bir 

taraftan inş at de' am eder
ken diger taraftan istihHaUi.tn 
başlamıttır. Yeni fabrik1' \ıi. 

naları en moılero şekilde ıaı. 

zirn edilmiştir, Bana goro 
fabrika oivarı ıdaki genhJ ar
salarda bir dokuma fabrikası Fabrikanın İç k1amından bir manzara Fabrikadaki diger tesisat 
amele gazinosu. direkııiyon 

v., bahçesi için tertibat alın
mıştır. projeyi hazırlayan 

Mimar Semih Temal Vtt mon 
tsjı yapan mühendis OelAl 
Edikedir. BiJbaıuıa Mühendis 
Oelal Edikenin kurdoA'a fab 

Bilhassa direktörü olan 
Hamit Baylıun ciddi, eskiden 
beri bankalarda çalıemış yük 
sek idare amirliğinde bulan 
moş çok kıymetli ve memle· 
ketin hakkıle iftihar ettigi 
bir iktisado:dır. 

Çok titiz çalışan Hamit 

l Bayhnnun kuvvetli dhıiplini 
ve liyakatı Rayesinde fabrika 
d•n istenilen rRDduuıaıı t~ına 

Sal>uu: 
Çiğitten tasfiye eddilon 

Fabribnı:ı hususiyetlerin 
den birisinde mükemmel bir 

yaA,-ın tortuFıurıdaıı ikinci ne tamirhane ile mQkemmel bir 
vi Raban i11tih3al edilwdktedir, 
Her gün bir ton s ıı bun i"tilı- dö~limhaneye malik olmuıdır 
Ral edebile;ı hu kısımda ham Bütün tesi~atı bulunan ta
m.adde ."~ttıkça lıu yektln 1 mirhane ile dökümhane saye-
ytikselebılır. sinde Fabrikadaki bütün i~ler 

Cırcır: lderhal yapılmakda ve harice 
• • 1 

Ytsvmi)e 10 hin kiJo muhtaç olmımamahadır. 

~ ~ ın ~ * ~nnnnnn~ n• 
"lil Anadolu inkişaf ticaret ~ 

men alınmakta .ve fahrikıuıın 
her kö$~ıtiude türk zo,·l,\i •

1 
türk terhiye~i ttirk temizliği 

göriilmektf'dir. ~ şirketi limited İ 
Fahri ka • ubeleri Nasıl 

çalışıyor '! 
BUZ: 

MerRioin bıuı ihtiyacı[iJ 

• n teıniz şekilde temin eden 
19pak fabrikasıdır. 

SER.ıv.I:A. YESI: T. L.1.50.oooı 
.. M 

it Merkezi: lstanbul ~ 
o Şu L>eleri : \lersiu - lzmir n 

FabrikanıD İfçileri bir arada iplik : e;;•ıortö bii~~,a~~ i~razc;;,E ödü;~ 1P~11 ;C~e~~;, i 

Fabrikaaun •••ç Sporcularından bir grup 

ı ık 11br lD a Hı OlıH olaıı b.ı 

yeui f • brikada Türk mölıen 

dis ve Törk işçilerbin •e 
Türk ustalarının eserleri ta-

l mamen görülmekte'1ir. 

Fabrikada amele 

l plik kJBmında 15 bin 
iğ vardır. Normal zamanlar 
Ja güude 12 otımarada 1500 
paket imal etmege muvaffak 
olan fabrikada ii9 ~kip de 1 
bin amele rahatça 9alışl\ bilir . 

· vaziyeti Yağ : 
1!,abrikada bogün 500 ame · Çiğitten yağ istihsal ~dil 

le çalışmaktadır. Kamihm mektedir. Yevmiye 4.0 toıı 

Türk işçilerinden mürekkep işlenen çiğitten 4 ton tasfiye 
ola11 amele kadroeo eu knv- edilmiş şekiJde yağ çık11ııl 

vetli randıman veı-rııekte ve maktRdır. 
fabrikaoın Türk ikti ıadiyatı- Bn fabrikada ayrı<'a ham 
na yapaoa~ı hizmetteki rolü maddesi boloudugn takdirde 
tamamlamaktadır. vejetalin de istibaal edilir. 

MU§1nnnnn n mi 
HİLMİ ÇELİK 

Da~ili ~er nevi (mtia Alım , Satımı 
Toptan Porıakal ve Limon işleri 

Halis Sade Yağ ~alışı 
Merkezi Mersin Azak Zadr Hım 
Telefon : 221 - Telgraf . ÇELl K 
Şu beler ı : Diyıı rba kır eı1ki k. sıqıla r ça rşıs· · 

> Diy . rbakı r K !!~ 'lJ Kıılp 

Muamelatınva voğruluk S~r~t ve intizam re~~eri~ir 
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Tarsus Rasim Bey Bez ve iplik 
fabrikası 

~1emleketimizin uıyrrıetli miiesseselerinden b'iridir. ,,. 

Bu Fabrika ile vilayetimiz iftil1ar edebilir 
Fabrika günde bin beşyü:z ;şçi çalışmakta, senede 5,5 milyon metre bez 

650 bin kilo iplik iat~hsal. etmektedi~. F abrikoda, gEnçiik teıkilatına, 
... ~. sıhhat ışlerıne ehemmıyet verilmektedir. 

-
ı • 

'GW t:mıi 1 
l'zmı senelerden beri }f er~inde yerli 

Sabun ima13ıiyle yurdu 11 sahuııculu k sena
yii•ıe hizmet etmiş ve memleket servetinin 
dahilde kalmasına yardımı dokanmış milli 
bir müessesedir. 

Bıitün malzemesini temi7 ye hilesız kuJlaumayJ 
ıiar ittihaz eden imalAthane. yapt!ğa sa bunlaı ın iyli. • 

il tine, temizli~ine •e salıtbrtme dıkkat etmektedir. ı 

1 Hariçten gelen siparişler guno gOnOne 
gönderilir. ı .......... ~~············· ı lan 

fçel Oefterdarlıömdan: 
1 

Miktarı MabaJl.,al Kazası Fabrikuın lplik kıabJı Kırme&i M2. No. Nusretlye MeraiD 
b" • k hizmatlerde bulunmuş- Fabrikannı içten görlnütü 685 684 M. 50 Om. , 4 • > 

~f;;~.~ıu~~~~;.c.~.:d:.~'.;~.!~~ mgmg~~~@Jl@~l§ll~l§llo~m~ı~~mMmu~mujijl ::: ::r S: :~ g:: ~ ; : 
jja çalışmıştır, tr.il - 161 480 419 M. 40 Om. 8 • » 

Halilıazııda B. Ahmed il~ T u-R K I y E H!:! 1 512 511 M. 78 O.n. 12 , » Rasim Dokur•• lbralıım Helı- ~ 161, 640 539 M. 63 Om. 18 • , 
tıı ı~letıne şiıkoıı ıaralııodan il! . ~I 65S 657 M. 60 Ow. 14 • ,, 
çalıştırılau bu fabrıkada bıu fiil y ğ 

1 
s •• llE:! 657 656 M. 50 Om. 15 » " 

DelfÜZ IŞÇı JŞ gormeKte ve il!:! a ve rna mu a" t 1 a nyıı Jr.i'I •33 4S2 .M. 82 Om. 18 , ,, bıue v•kııı aile buradan ma- IEll il!:! 4e4 49:1 M. 2 Cıo. 19 • ,, 
yııetı;ıı t~mın etmektedır. L • M • T E . • K E T • r.;ı ?6 ~5 M. 80 Om. ;ıı » " Faltrıkanm s~ı elık bez fml 1 1 D s 1 R 1 H!::!J 29 ~8 M. 80 Om. 25 • ,, 
•stılısalatı 5,5 rnılyon metreyı, rr;ı r= -=--~ .. .c "' _ _ rr.ill 15 ... ı~-~~2 tarihli kararla ve 15 gün ıniid-
iplik ıstıhsalfıtı ı~e 650 Lıol l ti!:! ---. ti!:! dede ıııulkıyeıı satışa çıkarıla ıı yu kurıda ınevk'i 
kıloy~ugeç~::~~:r; h,ıJıhazir [~I turyag" F brı·kası @ive ~ııkt~rı ~"zılı arsalH;~ı. ilıa e ~giiııii olar:ık 
vaııyetı içınde çok themmi : ~ a fiil, 1 •• y11ı edılerı 26-10-942 .~ .. rıhı~ıde lal ipleri çıknıa-
yeuı ,e kıymetl;aır. ; _ rr.;ı,y~uı ı 3 parç,, ~rsauıu ıhalesı 2, ı 1-942 tarihine 
. Çok ıyı bu 

1

~"'ec; ~ ~ il!:! es diif eden pnarertesi giiııii aat 16 da Defter-;!~\~~ D~~lı~~\'."'~~~;:ı eıvarı, ır~ 1 da re Merkezi : l s TAN Bu L Jij da•'ık Ma~aıı:ıı~~~- ~aııı:~~:a~ füere _ lıit. l~afıa ınüd·· 
iyı muamtl&ııle butun fabrıka rr;ı $jg~~! W~$O. fl iğ@ 0 Milli~ ll.0~~$0 r.;J deıle talıkıııe kaıaı veıı ııı ş klıhıgıı ıl:ııı olunur. ;ıçı~r;• ~·er ~ü":C~~·;~ı~.~~; 1 ıl!:! Tür ki y rı Z ıra at lia ~ ka~~ 111 ~ ·~~~81 ~deki fahri ka ın ı i ~~car[~ 
b~şı

0 

k~ndı•ını sovdırmı~tir, ~ ?den şirket. fa?rikayı çalıştırmakta ve çiğit yağından Sa un • · ~0$&dW~ - @~rn!IR?&'ii'C~ 
Fabrıka salnplerindeo B. ~ ımal etmekı~dır. ~ D o B:. T O E\. 

~hmıt Dokur da bu seee tab~ rr;ı fa~rı~a her gün üç posta~a 1500 İC!Çİ cıhıtırııUadır. rr.il A s L A N y A K u p rık~nıo ıdare ve tetkık ışlerrn il!:! 'lı' v • JIE:! 
de kıymeılı çalışmalarda bu- tr.il Senede 12 - 15 bin ton pamuk tohaıTIU ifletmelıledır Ji!I 
luomay•. ~··1•mıi olma••. •:· 11!:! Şirketin eznıirde TURAN adında muazzam bir fabrikası vardır. lii1 lerdekı ıııtııamı dalı• r .... 161 - . . il!:! Türkiye ve Ruıya tıp fakültelerin

den diplomalı ve Almanyada 
tahsil etmif. 

artırmıştır. Yapılan bu değerli JI!:! hu falırika; yt.ğ Ye sabura sanayiinc.Je Türki~ ede muhım hır nıev liil 
saı ·,0 6(& yret fabrık:ıda velıını f;;1 I H!:! 1 

k a t t H!::!kl a mışur. Ji ço ı mı§ ır. 

lyi eı~mınlada çalışan~ Yağcılık işlerinde İ•e büt-/in dünyada !ıazanmııtır. 
~üesesase ıdarecılerı bu S•ln~ tr.il İzmir TuryaQ Fabrikrnnı• •ıuhıeur clue '•••leı Hhonları, kremleri, dil mıcuulm ~ 
ı~:kı~::::~ın.ı•:m~:;: .~~~İ~ ~rurdumuzun her ıarnlrnda ıeml•htı, ~üzelHQi •• !ardaaı ile b6r0k ıilhreı kuınmıı lii1 
Ur. il!:! '8 Avrupa mamulAtına faıkiret ni lst1at etmhir. il!:! 

Gen;lik teıkilMı idare he· JiiUiillliiJlliill liill • 
Aeti fOtbol, atıcilık, atletizm ı~e=e=t=::; ı= 

Hastalarını her gürı saat 9-12 ve 15 den 17 
ye kadar kabul ve tedavi eder. 

Mersin Yoturt Pazarı No. 1 
Telefon : 172 
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t~~~~~~~C?JJ ım!f@f§Y~~~I@]frIDfrIDfmlfrIDmH 
~ mı 

1 a ı asıı 
1 Tür Anon·m i keti 1 
~ KURULUŞ TARİHİ 1863 ~ 
l!:!J @[g~~& Wl§~ö "g ~@,l9J@@D@@@ ~~@~(!:,~~ lb~~&~D l!:! 

t:J ~ Türkiyenin başlıca şehirleri ile ~ 
!.!::: Paris, M:ırsilyu, Nis, Lo11dra, Mancesteı·'de ~ 
[fgl ll ısır, Kı brı~, ı ra

0

k, 1 raıı, Filistirı ve \: uıı<ınistaııda @] 
[§Y ~{W[ID~[l,(g~~ imi 
~ . frID 
~ Yogoslavva, Romanya, Suriye ve Yunanisırnda frID 
~ FİL Y.ALLER..İ VAR DIR.. [gy 
~ her türlü banka muameleleri il!) 

~~~~frID@~~~~~frID~~~~~~~~ 
~+~o+~~•o~~~•+~+++++•~+++~ 

ğim 

bn • :ooooo•ooo@OOOO*OOOOOOO@G: : 
rind O O h ~ • • 

:~: lbrahim Derviş Akı · :!: 
~ o 

1 azım Mıskavi T~:· a Kadri Sabuncu ı 
@ • 

ISabun f a~ri~ası ve ~er nevi o~~a mallar ticaret~ansil o o 
1 Mersin Urag caddesi : 
o o g Fabrikaııııı çıkanhğı ..,a luııılar l1iitiin g 
g Aııadohıda hii~ iik bir şühı·et kazaıınnştır. : 

g Çünkü yaptığı temiz, hilesiz, Z 
r,işçiliği iyidir i 
@ Ticarethane en iyi, en güzel mal g 
gg€tirir ve satar, muamelatında doğ- 1 
gruluk rehberidir. 1 
O Hariçten sipariş ahr ve gtintinde gönderir. @ 

: Telgraf adresi Mersin Sabuncu 1 

•:• VE ŞERİ~ İ •! ·:· .. _... •:• 
:f; Mersin Bozkurt Caddesi :i• 
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Vasıf Miskavi 
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m I~ Singer rnakinesile hiçbir alat ilavesine lüzum ~ 
* kalmadan *· 
~ ~ 
~ (Jrgü yapı jJ)lOf ve kıı maş rl okunul U)1 or ~ 
~Ve bu dokunulan kumaşlardan çok cazibeli pek şık muhtelif çeşitler yapılıyor.: 

;t. ~lıte Diki~ makineaile elde edilen bu kumaşlarda ba!anlara toy)'ör, cahet, bülü.z: 
Yaptığı SABUNLARIN nefaseti, metaneti, temizliği : · ~ k 8 A YL k b f k / d l ı.. ~ 

: : ve saflığı ile temayüz etmiş ve mü~!erilerinin itima- : : ;Jeşarp, fOP a Ve f"'1 ARA ca et, p;jama gi i ev a ô e gü2e ve Z.fVRoVeı 
. . ~ .. l l ffi 
: : dmı kazanmıştır. ; ·ıı er yo pı ır · ~ 

: : Hariçten siımri$ kaimi eder ' 'e siiratle . : ~ Mevsimin geyim iMiyaClmtzın mü~im ~ir ~ısınım ~ofayl ıUa ve ishni~in, iı ~m'a yeni iud eo ı len usul m 
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: : mahalline gönderir. ~ $sayesinde temin ede~ilirsiniz. m • : ~ En temiz ''e k.u~·ışıksız yağlardan )'3]H·· ~~ . ~Bu işler magw azamızda ve nakış salonlarımız-: 
: . lan bu . abuııları ıtımatla kulla111nız. : : ffi ~ 

ida bedava öğretilmektedir. . ; 
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En 
Mersinin 

temiz, En kon/ orlu 
En emin 

OTELİDİR. 

; Her bayan bu işleri öğrenmek üzere~ 
" !SİNGER kumpanyasına müracaat ederek! 
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