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Yiyecek Fiy t 
Mersinde, Tars sta sebe 

olarak birdenbb~e arttı 

1 
• 

sız 

imanlar 
Stalingra
da girdi 

- --
3- ... ::: r ş IYıil 1 Saıı 

1 • Telefon No. 82 1E 4!UO - -- __ ..;,_ ____ ......,;~--
ret 
rdu 

kilımiz 
•tt• 

1 A fy(lO, 16 (R a .)-Tıoaret u; hildiı ıuiştir. 

Voldlinit. Ookto• Behçet Uz , Çay İtıttsyoaunda Afyon 
Kon il valisi ve diger ze•atla . 

Patates 50, Mercimek 60, Pirinç 140 huruftur. Diğer 
deler de aynı ıehilde birdenbire bahablanmıştır. 

Y k b' ı . Talıtıı tarafındlltı kar~ılauan i Berlin 16 (a.a) - C'phe birlikte zirai om ıntuerı, v . 
d S .. ·· Kadlll hanı Çay ekıl akşam A fyonB gelmiş 

mc. - 'den gelen hab~rlerle Almanlar nraytm~. daki tesli~ vazi- ve t1elediye Rl\IOnnnda şeret-
Stalingrad ortasında Volgaya ıstasyon arın . . k.. 1 rine veril~m aiyllfetto hazır 

. d etlerini tetl ık otınış ve oy 
varmıştır. Sok~k harpları e- Y .. .. .. tür , bulunmuş, bundan sonra töo-8011 gönlerde Mersinde karnştar. En fena iizhm 25 _ 

yiyeoek fiatları miitbiş keli- 30 kuruşa.dır . 
Ba fiatiar hliy ltıctı yiiktıe. 

lip gitmektedir 
meHile ifade ei!ilecek şekilde Bulgar ise biç yoktur. 

'rarsustan aldıgımız bııher 
de orada. ela fiatfarın Ron gün 

knrt.ş ıken üç gündür 50 kn- lerde birdenbire artmaga haş 

lölerle goruşmuş · 
vam ediyor. Son 24 saatte Yagmurdarı sonraki ekim 1 oar vo ~srıafJa göriişmöştür. 
Almanlar son dakıkada haz1r ve tohum "'~u~iyeti bskkında Vekıl, goooleyiıı Burdura 

ladıkları kaleleri almakla meş•köylülero dnğıtılaoak ~ohu~- ~iitevocoibeu hRreket etmiş-artuıaktadtr. Patates de bir hafta evvel 22 
O ı gün evv61 85 knruoa 

almaıı pirin9 135 batta 140 
kurut'' kadar yükMelmiştir. 

rnşa satılmaktadır. ladılı bilJirilmektedir. 
ouldürler 1 . . cineiudeıı •erıl me. ı- l tı r. 
• " IH'lll IJ1 

. _ ____. ______ - _....._ __ Stalingradda ev ev yapı-
lan şiddet\i harpler dün de de 

vam etmiştir. Hava kuvvetleri 
de destek lemi~ tir. 

l oros Ekspresi ne 
zan-aan ka·kac k? 

Yrne aynı günlerde 30 
kurn~" e hlan mercimek 60 
J u ıı~. Nolıut 60 kuruş, ku ra 

fusuly \ 40-45 hnruş o\rı.ıuş
tur. 

C.H. Partisinde 
Dün büyük bir 
toplantı yapıldı 

Ruslara göre Aııkarn, 16 (n.a.) Oena~ ket etın:sRintt, Arıkaraya 
teMi güıı 12,47 d" g""lm ~r., e ıne 

Şt kl"r de pek az yerde hu 

lnnmaktndır. Ztıytiuyağı fiatı 
ıse 150 kuroştıuı 170 şe ka 
dar satılmakta:J,r. 

MoskovA 16 (·t.a) -Roy tan gel~ıı siirat k tarı çok ı:r ~
ter. Staliugraddan gelen hab,..r cikti~indeıı Tor<1~ Ekı;pr~"ı
ler" son 24: saat mevzilerıni uin puıu Yo çar~ambs gnn

mubafaza ettİRİni bildiriyor. leri Aılt nııdl\..ı 20,25 do bnre-
Cumhuriyet Halk Partiıi Onaranın reiıliği altında topla· Bıllıdaki gedik kapıtılmı~tır. / 

ve Arık1ırK1lı:uı 15 20 d ... b 
> K r 6-

ket eıieıok Haydnrpaşnva !4alı 
\ e onınn giidti srutt s:ıo ela 
varnıaııırıa kurar ve iluııştı r. 

S&deya~ iso ışelıirrte yok 

vil ıdir. BakkalJıt.rın hepisi 

«Yok• clomekte balnnanlar· 
d, 4öO knraş fiat i~temekte
dir. Ka•uu hile kilosu 15 

Mersin merkez kazası teşkilatına narak pek yakında yapılacak R 1 B [ d • S • 
Karşı hticumlerde ns ar e ıge eçz r,... dahil şehir dahilindeki ocak ve olan belediye ıeçimiode l'Öıte- e 1 

nahiye idare heyetleri reisleriyle rilecek parti namzedlerinin tes· Alman piyadesini tarıklaı dan 
• 
l 

kaza .e vilayet idare heyeti biti işleri Üzerh.de iıti,ari ma- ayırmışlardır. • ____ Yaklaşıyor··----...: 
reisi ve azaları dün parti 1alo-} hiyette çok ıamimi bir konuşma • • _ 
nanda parti müfettişi H. Halid yapmışlar ve bu i'lerin bütün Sovyet teblığı 

Sayın Valimi~in bafkonlığı altında 

por bölgesinde 
apılan toplantı 

. ..... -- --
Bu toplantıda Maarif Vekaleti müfetti

_fi Bedri da hazır bulundu 

Dün saat 16 da bölge sa- Toplaııtıda verilen karar 

eıaaları üzerinde tam bir anlaş- Moslrnva 16 (a.a) - 801'· 
maya varmışla.rdır.. . . yet gece yarısı tebliğine göre 

Namzet lıııtesının tr:sbıtin 16 E lö\de kttalarımız Stalin 
den evvel ocak, nahiye, kaza ve Y _ 

! Yiliyet heyetleri tekrar bir top- grad hatı md:.. du9manla harp 
ı ıantı yaparak isimler üzerfode e1~ı~tiı. _Diğel' mıntak'ilarda 
kati kararlarını vereceklerdir. muhım hırşey yoktur. 

Türk - Bulgar 
dostluğu artıyor 

Gazete, herşeyi isbat eden 
Ankara başlangıcındanberi 
tuttuğu siyasetten ayrılmak 

Yazan: Kagmakamoğlu Hayri Gültekin 

O ·n sor r • parti ocak, Alaka ız adıırrırı bHbaua 
o jlU ti ı toplnoa- 1 

nahiye ' due h y~ er mt'.m eket dtl\atııodııld alikas•:r.· 
cakt•r a est yok· lığı, kendinden çok bu nen le. 

Bu toplantınu g } ti' d kete urar verdığini b~ eütu 
1 'da.re bey er n e n ar 

lamadır. Bu ı b 1 d' da beUrtnıcy~ çı.hşm·~•ık 
arkıı a~lnr, ~ e ıye . . 

bulun~n n kimler oJmau liıım Bı?.; bıded ye üyelerinin 
üyelrrır.1 hakkındaki görüş v <t ınfmlehet C!ertlt"rıyle birer b rer 
gelt:ct:ğı i . b ldirecekler, hnzır-1 uğ nşacn şu pisliği bu tenıiı!iğı 
kanaatle oı 1

1 dcılıa yüksek lo aü:ıen& zliği her vakit kont l 
1 d k i rı liste crı. d b'I k • ro 
a ' a elderdir e "' ı ce salahiyetini müd 'k katlar• verce . 1 b i 1 n 

_ k katlar da bu lıste e · şa s yet erden olmasın1 istiyor Yukse " - k uz. 
d . orıış ve a- O 

bakarak ken ı g _ 1 cak idare heyetleri· .11• 
re koyup· oz ' mı ı 

aatlerinl de ortaya k. I vicdanı rehber tuhıra]c altıok 11 
1 ı·ı e bildircce er it J un 

listeyi Mera n ı er 1 n ın satar arını bir dua gibi iç-
d' lerine ainJite ıind k 1 ır. ş· di· bi hat.sa O<"ak idare j b kk I· k" b u~ o ur arsa 

ım ' d l nıu :ı a • ı u seçınıde de k'l d arka aş ınn 1 mu-
heyetini ~eş !de end _ ·ü Bu vaffak olacakl. rdır. 

lonunda bölRe başkanı sayın lar ve izhar edilen dilekler Sofya 16 (a.a) - Yarı 
V& !imiz B. Sahip Örgenin ri- müfettiş ll. Redri Yıldırım ta- resmi Utro gazetesi komşu 
yasetiude spor itleri üzerinde ~afından ıkinci Te riu ayının Türklerin bitaraflık siyasetini 
mühim bir toplantı yapılmış ılk haftasında Ankarada top- methetmekte ve Türkler kendi 
bu toplantıda Ankaradan ge- !anacak olan beden terbıyesı h d ti . . . d 'kt'Kadt vazi. 

· · · · - · umum müdürlü~ü merkez is. u u arı ıçın e 1 1 · 

büyük b•r c.o ev> uş yor -
. k d lar· ne kndar çok duşu· 

Türkıyere Bulgar tıcaret a~ n 
11

' k dar çok bu işle ulaka-

nıyetinde değildir. 
: rtili arkadaş; halkçılı~ın 

kuJu nıaoasır.ı caıılı bir şekıldc 
len Maarıt Vekıllı~ı mufettış· t' h ı· b' 1 yeti daha iyileQtirmek için 

ışare eye ıne ır rapor a arz " 
. . Ü l rıur ne 1 1 ka heyetinin hareket ettiğı ŞU g 1 dar olur ve )i o~tı ur nrra, 0 _ • gödermek zamanı yaklaşıyor. 

lerindr rı Bedrı Yıldırım, beden edilecektir. ugraşma ktadır. demektedir. 
, h. k·"met d çok tyerımlı olacakları şup· lerde Türk- Ruıgar u u ar. . (~o u ı in r C'! d t•) terhıyesi vilayet isti~are heyeti 

A.zaları, garni:-.on ve jandarma Rus Uçakları 

Romanya üzerine 
bomba attılar 

. . h rok heıızdır. 
lerinin samımıyet avası '6 ---= --------

alay knmutaaları, parti erkAnı 
deniz tıarp okulu gücü mü-1 
messııleri. ajaııla r, Tar su~ 
lrnvmakamı, Tarsus jandarma 
k'1 ~nıaııı Taısustak1 ve Mer· 
sindtlo kulüp murahhasları 

ve spor işlerinde bilgi sahibi t 

iyi görünüyor, ve her .iki. h.fı~ j A 1~1 ~I fi: J · l~a ıi l 
kômet her sahada ışbırl ğı ı [I~ }"- -=- ll~tl il 

zevat haıır bulunmuşlardır. Moo1. , 16 ( ) T 
:) .. o a a.a as çakmı.,,hr. 

Oç saat de-.~m ede~ı ~~ ajansı bildiriyor. 13-14 EyJQl 
topla:ıtıda Maarıf \ekıllıaı gecesi büyük uçak birlikleri- Romen haberi 
müfettiti tarahndan hazırlanan miz Bükree, PlueHi, Königs- Bükreş 16 (a.a) - Res-

yapmak istiyor. demiştir. 

Mensucat 
ithali 

.., 

ff indistandan ya- ;i. 

kında çoh pamuklu 
gelecek 

ruznamedeki işler bilhassa be- bergdeki harp endüstrisi hedef men bilbirildiğıne göre 13. 14 
d b. · k fi · · · · Memlekete mel'Rnnftt it-en ter ıyesı mQ elle erı ışı lerini bombalaımıtır. Eyltll gece8-i Romen arazısın- . 
üıeı inde ehemmiyetli konuşma infilaklar vuıua gelmiş de uçan Rus tayyareleri bom- hali i~ın barı9 memleketlerlo 

lar yapılmıştır. •e •kışlalarla cephanelikler balar atmıotır. Köylülerden 4 yapılan temaslar il~~lemnkte· 
~ ve.nmıştır. PJueotide 6 yangın kişi ölmü~tOr. dir. Ticllret Vetaletı be~abı-

İ NÖN Ü - na ticari temaslar yapmak 

ZAFERİ M adagaskarın işçi üzere Hirıdistana gföıtlerihniş 
Türk inkılôbının 1 B Tu han Uorav nın 
temel d 1 re ği- işgali planı o an . ı·r ma"zak;rnlerde 

olan bOyük -- - vaffakiyet ı 

Zaferin destanıdır Vişi 16 (a.a) - 14 Eylöl v~şington 16 (a a) - M. bnlooruoştur. YaknıJa Hin-

::::;~~;::;;::;;;;~;;;::~~- günQ Madaga!lkarda İngiliz Hal Amerikanın Franı1ızlar ıJistandsn mühim miktlarda 
kıtaları Tarnaryoyu işgal et- f d Al y· ya aönde- pamuklu dokuma gelecektir. . . . . . _ _ tara ın au man a "' 
mıştır. lngılızlerın ağır yuru- . · · IA 1111 ya Hı"ııdı'"'tau.lan külliyetli . rilmek ıstenen ı~çı p ofJ - .. u 
yü..,lerı Fransız kıtalarımıı çe· . . . 
tin mukavemetinden ileri ge- kından takip etti~ıui bıldırmış mikdarda p&mak 

11 
y AZANı Zeki Cem•l 111 
BAKIÇELEBIOOLU 

-(Fiab 16 Kuruştur.)- jpligi ithal 

K?.lbi (Mersin \ heyecanile 
(Mersinlilere) so~uyoruz : 

• 
çarpan bütün 

ı - Beledi} e mecllıioe aza t. çilrr.iş olsanu şehirde neler 
yapılmaaını i terdinlz ? 

Yolmu, temizlik mi, faz.la kontrol mu ? daha ba,ka hangi 
mevzuların ilk planda yııp1lmasında israr ederdir b ? 

2 - Reyh i:ıi kullanırken Belediye medi1 "1... 1 k 
.. "' aza o ara 

ae~mek iatedıginiz zata tercih eltirectk muiyetler oe olmahdı~? 

Sorduğumuz bu ıuallerin cevabını yazı ile gaıetunize lütf 
etmelerini sayın okuyucularımızdan reca t!der:z. 

Gelecek cevaplar sıra ile ga:r.etemizde neşredilecrl&.tir. 

Anketimize gelen cevaplar: 1 - -
CEVAP 

1 BdeJiyenln ka as1n bal\.arım. Borçlu vaziyette be. 
~afi derecede pa-a bulmak için ~menba> aranın . Muhakkak kı: 
ilk işim dü.zgün bir yol yaptırmak olur. Her11ey para ıle clmu. 
Ôyle t.ener1ik> hareketler .ardır ki, biiyük ba~arılarıi.il netlc .. len
miştir. «Bilginin> kuvveti <hami nin :t desteğidir. 1 emi:ılık Hr 
a~ da Öğrenme ve Öğretme me11eleı idir. 

Bence kontrol; bir ahlak meseleaidır. Vicdanlı adan:dr.n 
•verim,, temin edebilmek için karnını doyurmalıy•m.t nmutJu •a 
kontrol ağır bir yüktür Bir hıra z.: tl.onh'olünü> d ; l a\ton , 

1
• 

karabilir ..• 

Sabf Yeril Yeal Menla Baaımnl . (Sonu 
Jiyor. 'tır. 

2 -Bilgili, hamleci, milli vicdi!nh olmah ve •• <Ü}e> olacak 
ikincide) .. adamın flit defa ''evi ,, gezilmelidir. 
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19~2 Perşembe YBNI MERSiN 

Vu gu n 
k ı da 

2 

cu raı~~ ,...,._ı_----s._..._ __ p ________ o ______ ...,..R __ ~I Kayıp bir Roman 1 1 8 
ıthalat yapmcı' .. l"-;1 .----.::=-....--=x:aa----~,,..---------... 

1 
aranıyor 1'. O. Zirai t Ba 

m ·sa d• 1 Mersin /. Y. G. K. - Deniz H. . Tirende unutulan notlar 12-9· 942 tarilıiııdrn i1llı3H'I ıııeı"'i)e il 1\-

mt ecek 1 O• G k [ p Geçen Oumartesi gtinft kiinc gire·u 38fl numaralı oordiı 3S)OJ hf\~(\ti 
-- 1 • • arşı aşması azar ı Adauadan 1,67 de kalkan kararı llHICİbince memlel.etİH her l3rafrnda 1 IC\-

. icaret Vekil.ti tarafı daoj gu••nu•• yapılacak 'trende «Re!:>eka> adlı romAn Cllt ve hakiki \'8 hiikmi ~ahı (ar ellerinde b U-
ithalat bırlik eri u numi kiihplı "ı: 

tine yapılao son t!bligatta vur-ı , i9eriMinde bazı tıbbi notlar 113ll bilumum yapaµ ve yıi 11le1 e el konarak lİ-
gunca tacirlerin tesbit edilerek Futbol m~raklıları, pazar ler de kttlöp idare heyetinin oldo~o halde oontulmn,tur. nıerhauk taraf11ıd· il :sallll alam Hl~I kararlasll 'l 
V k"l t b"l • ·ı . . . ı vn d Ştlk<, Mersin ldılllrn karşılftşmanın ehemmiyetini Balaolarrn Yeni Mersin d d il . d .. b 1 b . 

e a e e 1 (iri mc Si ıs ena.ış r. y nrcln G nr.lık kuliihü takı dtişiinerek yaylalarda bnhınan ığrn an e erın e yapağ Vfl ili il unan u gı-
Umumi katiplik bütün bırl l.lcre .

1 
D :.-. ll Ok 

1 
matbaasına Yeya Mersin Iımet • 

mı 1 V 6D1Z arp O O kıymetli elemanları mtiHb& bi sahlSların İ. bU kafaf'li31Uellin '\ iİrtll'lltp:Ü gir-
bi t · ıı k · b ı·t lşevioe göndermeleri rioa • 

r amııu yo ıyaı 1 a a Cf• giiori tr.~ ımı 3r8RllldR yapıla- kada.n hirka9 gün e•Tel Mer· 2-8 Jiui tarihten İlibareu Oll giin çiude şnb~ ve 
yasını sakhyan ve bunları gizli oak Umnıo müdürhik kupası sine getirtece1ti tahmin edil- olnnnr " 
ve yüksek f atle aatan birlik fmal müs ıbskıuııııu neticesi ruektedir. ---------- ajanslarınııza ve hulnıan 1) 311 ) erlerde en lnh iik 
azaları tacirler·n takib.yle IS m· iizeriııde berl e kendi arafı- Geçen Futbol ı.tezoouoda Zayi makbaz mülkiye auıirlerine formüliiı e ti guu birer he 
lerln o bildirilmeaıni i~temi tir nı dah-ı knvv"'tlı görerek nıö bazı ihtiliflar yüzünden mü- Mersin Gtimrögönden al-

Vurguacu tacirlerin bundan nak. yı "'r'ı mış bulunuyor- sabakalara devam etmiyen dığımız 8.8.989 tarih ve 88/ 
yanııanıe vermeleri liizumu Hau olurıur. 

sonra ithalat yapınasıoa mini lar. Deniz Harp okolu gücü takı• 904: sayılı 1'8 84 lira T6 

olunacak ve kendi!İ m•n•up ol· Ek eriyet. on .Mersin İd- mı yeni mevsimde ilk mii· 17.3.938 tarih ve 728/594: ea

dutu birlik izalığıııdan çıkarıla· m n Yurdu - Qal:Orova ma- him mül4abakaıuı ı bölgenin yılı 675 liralık ayniyat mak· 
caktır 9111m oereysıııns bakarak Mer 

NOT: 
Heya.11:.ıaıne Urrıekleri şnhe vtı j' ııd ı 

temin edilebilir 

------ - --·=--
en kuvYetli !bir tetekkülü ho•ları zayi edilmittir. Yeniıi 

Birlikler, ithal ettikleri eşya sin İdnıen Yordnnuıı final 'ı 1 a" n 
bulunan Tiirkiye Fut\»ol go- ıalınaoa~ındao eskilerinin hük 

nın pl1aaadaki aatışlarını ve ıniisabf\kssıncl msglUp ob. 
rup birincisi ve guruplar ıoü olmıyacafı il&n olunur. 

miktarını te1bit ettirmektedir cngı Dl blımin etmekte ifle- T u·· r k Hava u r l 
'kincitti Merttin idman Yurdu Mersin Kurtuıu, 

zd u 
( 202 

raı 
Alakadar lthalit tacirleri1le de M t 
temaaıar yapılara, her gün pi· U f~S 1 a a l IT n . 

3 3 

u 
en suca akımı ile yapacaktır. Bu (1164:) 11-15 Möesıeseei s b . B k n ı ..., a . 

rıenfl kı\drosona aldığı genç ------------- r-, 
yasaya çıkarılan Hhalit eşyuı- ı•thaı·ı s J ~\Jbürllİ'Z aııbarmda meveut 3 5 adet ovuı 
Dl?& miktara alınmaktadır. \'A y.,ni lemaolarla geçen a thk Ev ~ { . 

ı4eu yo naz.ıran daha kuvvot· ve l 345 adet keçi derisi açık artırı ıa urctile 
Vurguncu tacirlerıo t~sbiti --Bı"ı·ı·ııcı·d.,.n artaıı • 

J ice biı mı.uz ra neden D~ Meuinin güzel bir mnkiia l I ı t 
işini kola.,laştırm. k üzere ı;üm ımkt. ı da b1luıımu~hır Pa- ~e iki katta 11 oda iki aalon\sa 1 acah ır. 
rüklerdcn kimin ne miktar mal !lİZ Harp okulu güoö hkıını Ko . deı··sı· 1·111 be)ıer adedı·ı ı·ıl lllllhamnıe 

D ık iplı leı ı paTtilor halin- bamıun .e Hlr bltün müttemi· ~ \l 11 J 1 ! 
çektiği, alın ıktan ııonra bu mal le E. it di t mı sn yola 91k ,rı- ~!bettl~~i kb

0

1 
. .1b1 ~.fts.t kRaıimkbey litı bavı karglr bir ev •athktır· bedeli iki lira olup llltl\ ak kat lemin:lt ak.cesi 4 7 

1 rın te rar kıml re ve n ka· uenç ı~ n o o & ımı ar-
<'ar satıldığı ve mütcaktbeu pi- I d ınemlt ketiınıı.e getırı ~ıl!lında tutturda~n hikım Almak iıtiJ•enlerhı tüccardan lira 25 kuru: Ve keçi derısiuiu )ehcr adedinin 

leı•t-l, SiiaHrharık emrine ~ !Bay Bahaeddin Küzbetiye mura .•.• 
yaaaya ne yold.~ ve tarzd• çı v 1 l c ktir oyunu 9ıkaıamıy.~o.aktır . .Mü- caatlara 11, 0 

olunur. (l20S) ıllllllı3IUinell bede I lkl hra ~Ilı k 11'0 Olllp DlU 
karaldıgı da kontrol etmektedir. h k h k t f l 1 
Piyasa atı,ları11ın kontrolü be- Falırıküların yıizdtt Rlt.mış >1a a aya er 1 1 ara 1 a 2-3 vak kat teminat :t ~cesi 252 liı a 19 kuru tur. 

d' kanıaoılarııı i tıh J yü~de &lfağı yuk.uı müsavi Jrnvvljt- • 
lediyeye bırakılmıştır. Bu işte ılın rttırıl hil ElH Biııdiıı- lerlo girmektf.dirler Bn se- ı • ~ k k 1 • ihalesi 18 J?v \J] 942 cuma ~ÜııÜ 'fü ·~ f13v3 
belediye yalnız bırakılDJıy rak ayı e IDB arne erı "' . 1 • mıntaka ticaret müdürl6ğu ta· tınd il pe)dup.-y gule<·ek pa heple 111a9ın başıııdan MOllrıoa ıKnı·unıu Tarsuf ~uhesi bitıasında )3JH1arağı i aıı 
rafından da yardım edılmckt«· 1t 0 ıplığilo ıınkaıı ciabıJirıe kadar her ~aflıası heyecauJa .Meninden aldı«ıın Eyltl, olunur. ( 1 71 8 10-13-17 
dir. Ticaret Vekaleti piyaı dakı gir~coktiı · Hiıulis ar ıhrn ilk ge9eoektir. Biz, iyi bir oyun 1 inoiteıtrin aylarına 1'it 216861 
hareketi rden ticaret ı üdürlüğü parti nhn 11 259 bnlys pamak 9ıkarmaya movaffak olacak 21682. 21683, 21684:. 21681 i---------·----------------
vaaıtasiylc haberdar edılmekt<- ıph(!i Sümeı tumha tamnnıeu • · ı 1 } 8 Il 
dir. teslim edilmiştir. . tl\kıms şaua dilerken Mahada 21686, 21680 numaralı ekmek 1 

Bele~iye seçinli 
yaklaşıyor 

geçen Aeııeki gi hi spor ruh f I d k " J ... 
ve terbiyeMinio hudutlarını karnelerimi •ayi ettim. Yeni· n ' pman Un a ' 
aşao&k d.,reoede tR!fkm ve 

göuül kırıcı tezahürat yapıJ

IDl\tunıo C:nöne geçilme~i için 
~ıkı tedbirler alınma ını b"k 

lerioi alaestımd•n eskileri- ou·· kka"' n ı·c 
oin lıökmü yoktur. v c >t 

- Bıriuoidoıı artlrn - evıi ye 1aygılı her vatan· 
Halkam1Z1n 4.fCJ' denilen ai· daş l başı etm~li ve her işi yal

JHİ kanaat ve hnklarıoın öne- nız id recileriml:ı:in üzerine bı· 
mini behrtmek elbette ki büyük rakıp bir köşeye çekilmemelidir 
bir vazifedir. Mili ve dini bay- üdrik her partili gü:ıcl bir 
ramların bir arayı! gel esı rehber olan parti mevzuatını 
bize: daha çok kalab lık ve da. onüne alına, kendi va:ıiyetıne 
ha çok halk yığıolarile ka 'la. uygun bir faaliyet sahan bul-

muş olacaktır. 
şacağ'ımızı göatermcktedir. Bu çalışma, didinmede kaz 

işte bunlardan lıtifade ede 
karde,terlmı:ı:io yanı batımııda 

rck belediye seçiminin çok bu- olmasını candan dıliyoruz Parti 
1ük bir ıt olduğunu aolatmak 

miı., kadıolarımızın hak ve rey. gerektir. Halkı, alakadar etmek 

feriz. 

Mahmudiye mahallesinde 

dokti>r Varit karısı 

(1207) Haaibe Yazgan 

erain 'al.keoi Ri-vaaetinden ; 
Evimizde yakında açılacak olan lngilizce, Al

nıanca, Fran ... ızca kurslarına eıı az ilk okulu 
bilirmi~ okhrlarla, diğer arzu eden vatandaşla
rın kayd ine ı Eylôl ~42 tarihinden itibaren baş
laı11111şt1r isteklilerirı vesaiklerile birlikte Halk 
eviııe müracaatları 

içio mq tazam bır program tab· 1 rin o kadar çok yer verm ş• 

tında ç hşılacağı şüphesizdir tir ki burıun ~.ayırlı neticelerini ~~----------------------
Bayraklar çekilecek, bando so,yetemizd• gorecetiz Kadınııs M •ıı A M d f 

la.- çahnacak, se ve ışıkla Mt.r· cemıyet, kurul mnz Ye .,.,aya· l l u·· a aa 
•İn geceleri birer g6odüz olacak maz Su, yapraksız, çiçekaız 
tır. Kürsüler, salonlarda söylev meyvuiz kura bir ağaç demek 
ler verilecek 01unlar tertip edi· tir. T h •ıı • 
lecek, gazetelerimiz dördör aa- Cerui1et yapınada. kadının a v l er l 
bife çıkacak, mecınualarımn. bllhaua milli terbiy<'deki rolünü 
renklere bezenecektir. Mektep, biliyoruz. 
ılnema, spor kulüpleri, diğer Haksız ye hürıyetalz kadıa, 
bayır c"'mıyetlerinde yapılacak hasta mahkumdan başka bir şey 

üyük hareketlerle, medeni se- detllclir. 
iyemlzin ölçüsünü vuecet!'iz Bugün davalarım:u kadını· 

İıtipdadın, matlakiyetio a· mızla balletmeğe kalkar bu bu-
amı; ) alnu Ye yalnız kendi sustaki vazifelerini göıterirsek 
ıhhat ve afiyetini dufünüp hal. o zaman onlardan bir,ey belrll· 
ın göğaüne basarak ciğerini yebiliriz, Görgü ve bilginio zev• 
ökmeye çalışhğanı pek ala bili· ir.ıi •lan kadın ruhları, elbetteki 

yilk c tir Zaten hangi davada 
iz. Halbuki fİmdi, daha ılyadc •ürk ltadını, erlıek kardefiyJe 
efai, aıbbat bll&"I, görgü Ye... omuz <'maza ermemittir?. 
aşama, ya4atma, yaratma kcv-

Bel diye r.eçimi; öy e bir etlerint Yeren parti öğ utleri 
ze mukaddes bir ilham men imtih=cn olmalıdır ki; her kalp 
adar. Saltanat; halktan uzak büyük heyecanlarla tık tık at· 
~tığı .çindır ki yıkıldı, gitti. malı ıunfı geç olerin elleri ö 
; balk1n hakkını .erıne<iiği ve püjmt lıdir 
dlği ·çindir ki bnks zdı. Emeksiz al nan her ._mu-

lcıin> bir mıras yedieıliğe yol Bugün; balkın b kkını ba-
çtıpcı tarıb bize anlatmıyor-

ra bağıra ilan eden büyı 1 lerl mu?. etice: C. H. Partisi bize 
iziu sesleri kulaklarımızı ç n- 1 ı.. b- "k i t . . a ıoa un uyu m nasını ve e· 
ıyor ve.. ııenın bep•I • nıa, . k kJ .. k d' 

ref ve şan da seniııdir dıJe m z ayna arını goaterme te ır 
tarıyorlar. ( llu <bc"rak> kaynaktan dcya 

Biz, bu g~r ve tok suler ı doya içelim. 
rtıranda, tepeden tunagımıza Koymolc:amo()lu 
dar titremekte7la. Hayri Gültekin 

1 
Hem yurd hizmeti 

hem sermaye· iş~~tllmesi 

PARANlZA--
Yüzde 7 faiz almak ıstiyorsanız 

--~.--V9ya ---
y özde bef faiz.den bafka ikramiye

de olmak iatiyoraanız 

19 lira verip 20 liralık 
bir tahvil alınız 

Tahvillerin 20, 100, 500, 1000 
lirahklan vardır 

Milli Müdafaa ta~vifleri ahmz 

129~ a • \ ur p'l. 
12{H) \ caıı\\nrı i\ao o uo . ı-3 
ıı~'i 

Yeni dükkanlardan dört dül kara, eskilerdt?ıı 
iki dükkan ve yeui f1r111 müzayede uretile icara 
verilecektir. [1208) 1-3 

i LA 
Memur ın 

/çpak fabrikası müdü üğ ıden: 
Lise ınezurıu veya askeı·likle alakası oluıı)arı 

tecrübeli iki memura ihtiyacımız vardır 
Taliplerin içpuk fabrika ı müdüriyetine mü~ 

raca~thırı. ( t 209 ı · 

ok or F l1r u l 
Tan~us Adliye konağı k rşısınd 

Muayene saati ra: lleı· giin sahahtan 
ak anıa kadar. 

Çarşamba güuleri saat 
çalışılır. 

-
Ademi iktidar ve 

14-1 7 Jlalkeviııde 
(1206) lf> 

• 

• 

Reçete ile satılır. Her ecz nede bul n r 
S. ve I. M ua verıet V kAI ~iı in 

Cenup mıntıkası ajtını 
tını haı 

hri Dirıl 
Yatcami civarı No. 1 - Eski fıe "nlk Bankası 

(1167) Poıta Kutuııu 105 
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