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Biiyök Millet Mrnliııi bngiin top 
laııııuk meclis ilıtiı4afl orıcümonleri. 

n~ az~ !'IBÇİ t i rı i yap·111şı ı ı·. l\ eoli.
~ıl\r~·,robı g-iiı:ü Mllllt oıııla toplaua · 

cık, hıı t11pli&ııtııbt. hiiln1:ntıl beya

natta bnl:ın:-c.c!t.ktır. 
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Bugün büyük matem ğünüıiıüzdur 
Ebedi şef Atatürkü r_ninnet,şükran ve rahmetle anacağız< 

-

Büyük 'ATATURK SÖYLEDi: 
matemimizin 

Türk Gençligine 
Hitabı: 

SUS!.~ 
aat 9,05 ... 

Yas güııümiiziin bn da.ki 

ut~ak 
k diğ 
a ca 

·ar g 
lcüm 
i§le 

yıldönümü 

BugiJn onun için göz 

yaşı döküyoruz. 1 
Ev TOrk gençliği ! birinci 

vazif e;ı Türk istlklAlirı i, Türk 
Cu mlıu ri ve tini ilelebet mu ha-
faza ve ;ııOdaftta etmektir. 

Mevcudiyetinin ve btikbıı 
linin yegane temeli l.md.ur. B~ 
temel. seı1in en kıyıııetlı hazı~ 
nendir. lıstikbttlde dııhi :-;enı 
bu hazineden mahrum eloı~~ 

ı kasında ne bir Res, ne hir lmi,t 
nefes, be~ dakika suı . Bo !Vfik 

lsasu' Atattirk'e mahsus. Oııuo ri b 
manevi hu~uraııda bf'Ş dakika ce n 

Yüksek eserlerile 
gurur duyuyoruz 

HugOn çok acı ve elemli bir 

gtinOn yıldönUnıUdOr Dört yıl 

ünce bugon e~slz Jrnhraman, 
Ebeclt Şt-fin fani vücudu aranıız-1 
dan ayrıldı. 

Per:.,an bir millete cttn ve
ren. bOtOn hııy1:1tmı, rnilletiniıı 

sıuıdet ve . eHlmetine. refah 
t~rakkistne. yurdumuzun rnıı:1r 

\8 ihyasına hasreden, dUnyanın 

en tınynk adttını. TUrk milletinin 
' • 1 eı;.sız ka ıranıanı ve göz bt:ıheği 

\hılUrk bugUu hayata gözlerini 

kapadı. 

Tllrk milletinin kahrımıttn 
~\ ll\dı Mushıftt Kemal. vatnn ta
ıııııınile 1. tiUlya uğradığı, orclu

ltırımızın bozulclu~u. milletin yeis 
\t> hO rttntt dOşlllğü bir günde 

, e en felAketli hir zamttnclfl işe 

b:tşlıı<lı ve 4.'l'l\ık milleti ölmez, 

!Jır,Jeıce sene efendi 0J1:1rak yıı-

~·:~:rd·::ıırk •sir olaın_.z. ıJ,ye 

1 O, tek başımı bilerek. cluyıı

rnk, inanarak en çetin kuvveı- 1 
Jere karşı koydu ve TOrk vatn· 

nını kurtardı. 

mır ve mesut bir Tllrkiye 

1 
1 

1 
,_ _____ ...__._. _____ 2 _________ .. __ • __ -11 

d h ·ır ve harıcı btivectk, a •1 

hethahhmn olacaktır. 
B. on i~tiklill \'6 cuın 
ır g . r 

huriyeti ınnclaflls mecburıye ı-
ne clOşer~en' vıızif eye ııtılma~ 
için içinde lnılunaca~~n. vazı
• tin iıııkiln ve :;;eraıtını cto. 
~l~nmiyecek:;in 1 B~ı i~ıkan ve 

. 11 ç·ok ıınmO!-aıt bır ınah -
şertt · 1 "klill 
yelle tezaıınr edelıilir. ~tı. . 
re cmııhurJyetine kasd edecek 
dl\sııurnlar LıütOn dl\nya~a e.m 

1.. "ı·nııııeıııis hir galıhıyetın sa ı g\I ... 
mümessili olahılir. . 

Cebren ve hile ile ımz 
vatanın, hUtn n knle leri z~bt 
edilmiş . ııotnn tersanelerme 

. ·ı ııı 'ıc: hOtlln orduları dağıtıJ-gırı ... . 
" ve nıeınl~ketin her kö:;;esı 

lllli:> • 
bilfiil işğnl ertılmiş ıılabllır. 

BIHOn bu .,ernitten daha 
1. ve daha vahim olmak 

e ıııı l · ı· d ozere memleketin da ıı ın e 
ıktidarn fnhip ohınlar ga.flt:t, 
dnhılel ve htılht hi~•flnet ı{·ı.nd.e 
hulumılıılirll""r. Httlta bu ıktı
dttr snlııplı>rı şnh!;i menfıuıtle
r.ni , milsle\ liler.n siyasi eınel
lerivle t~vlıil e<lelıilirler. 

• Mıllel fı-ıkr!l zttrıırnl iı,:inde 
lıtt1'8P ve bitap ctıışııınş olııhllir. 

Ey TOrk l~tikbttliııin ev
Hldı; işte lnı ttll\'81 ve şerait 

içinde dahi vı:ızifeıı; 'l"flrk is
ti klill ve cumhıırl)t>lini lrnrhtr 
nrnktır. Muhtaç olduğun kud
ret. damarlttrıııclaki a il kanda 
mevcuttur. 

K. Atatürk yarattıktan sonra, miIJeti~izin j 
kalkınması iç n en büyük ınkı

H\pları ytıph. Cehalete ~on vercti. I 
. d . 1 

hıtrap vatımı nuunureye \'evır 1• 

ı 

Milli Şef ve Reisicumhurumuzun 
Ebedi Şef Atatürkün ölümü dolayısiyle snlla natı yıktı ve Cumhuriyeti 

kurdu. 

milletimize beyannamesi Milletimizi. en yOksek ve I 
medeni nıilJetlerin sevıyesinden E A Ş . 
daha yukttrıyu çıkardı. 1 .. badı .6f A~a~ürkün HHi-ıkovvetıe nihayet biitön oiba-,modera bir devle/; haline ge-ıonna 191~ ~tat'.i~k g.ıbı bır 

Dört yıl önce bugon TOrkOn m·~. d ... l~yı11Je MıJlı Şef lı11net, nın şournna ı1ufoz etmiştir. tirmek, orıon ha,hoa kaygaırn evlAt yetıştırnbı~.ır_. bı~. kay· 
At ı bn Oğn ve bO looannou 21.J t 938 tie bii En bö~ük ... f 1 . k 7.an 1 t Te•kilitı esasiye- Aak oldaguna hntu11 dıınyaya 

' 

atusı, a arın en y .. , . .1 . ,, ~a er erı a. o ınn' ur. v J .. . . 
yOkJerin en değerlisi Atatnrk, yok . rörk mı letıo• beyaıına-! d.~k~an l!lOrırı& da A tatörk, füll mizde Vtf bııJÖ '.} hizmet ha- go~termı!tJr . . . . 

TOrkOn kalbinde saklandı, TOrk meıu. 1 runö, yalnız Tiirk ruilletiliill şında irfan muhitinde ve Aratfiı ke lazım ~azıfesı. . t Ankara: 21·11·938 bakJarını in · r ' . . I b.. ni jfa ettiğimiz b11 anda, senı11smda hır nur oldu. Biiyük T .. k . 11 . . ı . • K&ıuy«'te eze ı l geni' halk ıçındo bu un an o-
or mı etme: bızmetlerini ve tarihe bAk· . d 1 haJkıwıu kalbimden gel('ıı Her fani gibi o da arsınız- Bütün ömrünü ui \ k . . . . tii•ı vatandaş)arıu YIC an &• 

. "'m. ıııe ettı~ı ınezıy =nle rıııı İMpat . 
1 

La."k tökran duygulsrımı ifade et-
dan ayrıldı. Vtıtanı, Cumhurı~e- v .. ktettigi ı:ıel'giJi milJodtiuiıı 'et·n~klo geçirınıııtir Milleti · rında yerleşrnıt o an ,. ı • m~yi öde:ıme11i Hb~m bir 
1 · t tt·ı k il ·· t·· 1 • •• MilJiyetni Halkçı, İnkılapçı, ~ l IJıze emane e · ihtiram o arı uıı unde ula 1 mızın hayiiklü;ıirw, kudretine ~ Y' • • bor9 !i&Jtıım. 

. · · a. .. ı~ . .. d . . ı f 1 . Devletçi Oumbıırıyet, hıze M"ll ti BugOn onun fanı cı~mı ar - Atatörko:ı anı vuoa u ıstı- 1 ıtzı et111e, ınedeniytn İ>4tidB- • . .. .. ı " er araıunda karde•-
r k ' · · · · · d bütüıı evsafıle Att.turkno en mızda yok. Benliği, kudre ı, U\ rahat yerıne tevdı etlılınıştır. ına ve mökellef olduğu i::ı- çe bir inorılık hayatı Ata-

lt r T . k · t f ı kıymetli t1manetidir. veli kanlaıımızda mevcu u · Rakik üte yllttı~ı yer. tir &anıye vazi e erine ııarsılmaz türkün .,ıı kıymetli i leali idi 
1 .. · mu JI · · ·" a k it"k J · d Utulöndeıı beri Atatürk ün B .. ·· d"" d · Biz onun emanet ermı • mi etının onan ıçın Ş •e ı a ı var ı. « Ne ınotlü otun urıytl a ölümöniin 

hafaza ediyoruz ve Helebed mu- iftiharla d)ln olan kabra'llan Türküm diye:ıe> dediği Zil- aziz tuh Ye batı::-aaı, biiıön gördöRii i~tiramı, insanlıgıo 
hafaza ve oındafaa edece~iz. ve vefı&lı gö~siidör. man, kendi t-ongin rnbuııon halkımızın en candan duyga- atisi için ümit verici bir möj 

Bugün Atamız kalbimizde, At\tÜrk, t.a.rıbte OJradı- hi9 ııii::ımeyl'n aşkını en ma- Jarile HrıJmı,tır. Memleke . de oJarllk ıeiAaılarım. Bu 
hıono başımızda, dOnden dtthtt J•mıa en zalım ve haksız it- nalı hir surette böJAıta et- tiıni•İn bHr köşe11iode ve lıö- ıtözlerim, yıızılaı-ile ve topra. 
iyi , 6 clahl:l kuvvetliyiz Yarın ciham güoiinde meydana ~tıl- ınişti. t.üo oıiJJeıce kenJi11ioe gö~ter gımızda. favalye aRkerleri ve 

<l11ba kııvvetll olaca*ız ve daha mıt, Tiirk milletinin masum Fena ·~ilıniy6t ve idare ile digimiz ııamimi bağlılık, dev ıoöwt~z şah11iyetJerile yasımı 
lıazır lıulunaeağız. ve haklı oldugoıın iddia ve geri bırakıhuış Türk cemiye· Jet n miU.,timiz için kudret za iştirak ~d r ıı biiyük mil

Hu bizim ehedi ınanımız<lır. ilan etmi,tir. Önce ehemmı tinin, en kuıa yoJdau insan- •e vefanın belig miııalidir. ı~tlero, '.l,tirk miJleti adrna 
S Yeti kavranmamış olan gör lıgın ou mütekamil ve en Türk mill.,tinirı aaiz Atııtür. llÜkraııl"rıwıu 

1
· tad .... ı.dı· r. en mUsterih oJ BOyUk Atıım. ,. .. g .. 

F. \KBAŞ .;eıi, asla yıpr.rnwıyan bir temiz zihuiyethtrile ıııöcebbez ke goderdiii ıngi •e aaygı, Devletimiaio 

' 808. .• -11 
Ha dakika.Ja g{ııyaşı dö- u e 

kerıler; bıçkırıklıırıııı tatmak t V 
içiıı <ladl\k:arıııı ısırıycırlsr edil 
Niııiıı Aı~ık ko ıu~l'hm ki, tebl 
bıze gfütenfi~i ılgınirı yüzde 

birini kendi t4ıhhatı i9in giiıı. 

tenrnydi ,tal..ıa «.Wk ya~ardı 

Şllht1ıııı erı floııraya bıraktı, 
kendine ı;ıra gelmedi. l~te 

böyle «P~~iz kalıramarı» Ata . 
tiirk'ıin Uliim gtiııündo hıçkı-
ra hıçktra, hoşllla boıjfl]a ag· 
lamam1'k ıniiınköıı mii'? 

Bugiin, 'l'iirk milleti ağ 
lıyor, dt•siulor ... kimRe kı'lll· 
ınaz, eıı b iiy ük 'l'iir k 'ıi n ölüm 

giiııiindt1 1 yaR günüııde elbet 

a~laııır, ~gl,yalım. Dünya 

rady,ılıırıııı diııleyiıı, tıpıker

IAriıı se iude hıçkırık vardır 
«Ömrüne kalmak için taurı 
ü nrii.nlle• altım» diyerı ~aiı 

mıiııı tanrıya 'hl} urabıJiwydı, 
ou Y"ri gürııimi:z dalıa çol. 
'•'Ol 1:. ehi lı rd İ. 

Alı, ~" r roe irıi t.uırıy 
J n y 11 r a ııı a ıh. 

Bak111; ılık hir huHe giLı, 
anııe ~tlfl\atı gıhı, lıl\ba Mev-

gıııi gibi yiiziimtize dt•g nı, 
~ürii n m iy au ~Herde suçları. 
mızı ok~ıyt111 kıyı"uıda ya,,a. 
dıgı ıııız ~u deuizin 
ferahlık VCMn ~erin 

larıuda bala 011011 
rü1gar 

nefeslerı 

var. YıJcıızlarda hali onun 
gözlerini giiı iiyoruz. Kahra 

maıı ayaklarının izleri lıal§ 
bıı kok~lu Mflrtıi ıı toprakla 
r111da. Euırt:ıtm k içıırı yara 

tılmış tıesiniu ihtizaıları bala 
yaprakların hıı~ılrısıııda 

Şu pıı.rl ık, şu nıal: 
sonsuz deniz; hep o, hep 
Ah; Atatiiı k ne iihnez 
lıat ıra .•• 

~ımdi toprak arıa Ata 
türk ha.banın eriyip ~aRıl&u 
f~.ni bed~niy le hesleııerek rıe~ 
vnuema onluyor S6 wa 

. · , arz, 
denııler, tılsımlı ıiiyalar ·· . .. go 
:tuyor J ardır. 

(So:ıu ikincide) 

mi1~6ti.mizirı fedaidir, sadı}j 
hadımı, iıısanJ•k ı·d,,. 1 . • 

' ~aııııı 
&şık ve mümtaz simat1ı 

E,siz kalırımııo A;ıiıtÜrlı! 
Vatan saııa mi1111eıt.aı dır 
Bütün ömıiiııü hi .. m 

1
. 

d . , ,, e lD( 
ver ıgır Türk milleti ile lıe. 
raber seniu huzurunda ta.zim 

ile egrnyornz. Hötiin ha .. a. 
tında bize robundaki atfş-teıı 
oa~ılılık verdin. Emin oJ, 
azız hatır en F(iı llıtz IlH~alt 
olarak ruhlarımı~ı d . 

ıum11 

ate,li ve uyuıık hıtı.cı.ktır. 
Reisicumhur 

r bi 
seııel 

mışt 

bi • 

lörl 
ekt 
iş 1e 

· ı: ti 

arı 

da 
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• 
1 1 n Satıhk 

Mers· 

Kur 

Mersin Lisesi 
Binasının inşaat komitesi 

seçildi 

1 jçel Defterdarlığından: 
Kazuı Mahallesi Cinıi 

Menin Mahmudiye Araa 
Meuhaaı K•ymeti Hud11da 

Krome karyola 
ve Soba 

142 M. 245 Lr. Ş:arkan Vikturya ve S'.l lı, mon Kapilaıo ha Bir çift mticeddel krome 

• 
Maarif Vekilliği ile temos edecek heyEt 

evvelki gün Ankarata gitti 

, 215 ~· 216 

nesi, ~ar ben Hasan evi, Şimalen yol cenubeıı kaı yola ve bir Zon~uldak orta 
sokak J 19 tip Soba satılıktır. . . 

Şarkan Z~ytırnlu b.ıhç ... , şi ınalen Mıısa ~~ Toros L1~. Orman R.ırkab 
!nidan metrük ev ve ~rsa ceı. uberı m:ıhallehıeı mıılıasebecısı R. Kemctl'ı mü 
Osman tvi racH~t. (1388) 8 -10 

, , Ev 32t M. 32S , Şırkan Z9ytuln b;lhçe yolu ceauben hazine S k J 
Bir 1 ı · r l ., Nuıratiye Arsa 230 M 230 ., Şukan bekçi Haci Me~mad ars~sı garberı 3 t))) 8 V 8 t çt1liıı :niihirn bir ilıtiya.cı Biııırnın JHOJe~i çe < ıger Fahrettin evi ve arsası ş;malen Antepli Ab-

aran olan ı~i'le i~iııı lıalleımck iiz . tıuırnRlarııda Maarif Vekilli-, l h l . b k k 
185 

Mahmudiye mahallesinde 
a lU e dul a ba ıçesı cenu en · so a 33 ve ı 2 numaralı evler sa-

1 ne re te~ekkiil ellen clçel .ı\las- ıtiııd'n gerekli diroklifler aJ-i lılıKtır. 
e ılik bi f O · · 1 1 k · k b. h ' d k l · lk. · 11 · . r: eınıyetı» aza arı, evve ' ınak iiıere An Rf'\j'I\ ır '\·, vukarı il evsafı vazılı gnyı·i nıen ul erin Illlİ ıyt'll rızwece satışa çı- Urav Citddrsinde baklavacı 
eı ıptır. gıiıı tıl\yıo Vıt..lımız H. Sahip \.'~t ai)ıı ltırilmeııi umumi lıe- 1 • •

1 
. • · • · t S j' ·n · ö '"" mu .. racaat 

ta nzt:: o · · · d fil •• .. .. t\Ul'ılmıs ve ı ı ılesı 23-ıı-9!~ tarılune rastlayan pızarlesı gunu saa on ,. ım arçıu z., rgtrnrn rıyal'lelırı o yapmı~ ı ,, f k a<> ulınıı11 ve • !ed l ı· b ~ır v~ ce mıı.ıt ı ~ r v I 
3118 9

_ lfı>_20 _ 27 ı mes. 
ag oldnga ıopiantttla <HHniyeıııı • •• 1 1 g 0 t kJI mü- altıda Derıerdarlık dairesinde yapılaca~ı ilan o unur. ( 1 ~ ) , 

hın et l f lı • 1 • 1. . mu r a ı ı a"' ı a r "o i t 

a rı 1'61M.ı~ıııl) "a. ımı7.ı ve • --------------------------------
(H85) 3-10 

k teşkı Mım~iıııJe açılacak Lisorıirı diirü Ferıt Kur"rı ve tücoa.r-! 
ket f b' · · 1 · .. . d dan Yurıu~ Yünel intihap f • 

l ınal'lı ırı~ıutı ış erı ınrnrııı e 
.~ -ı ıııeşgnl olacak irıŞ>\llt. komite olarımnşlardır. Ht'yet pszıu 

dOfıezeı, iui eçmişlerılir. güııii Aıkarnya gitmiştir. 
kım k ___ _ 

~ sı tec 
1 

) , \et 
y 
e dır 

at z~ 

1 2den 

rnrıın 

relıp t 
Hetlt- ~ 
hr. 

Spor: 
Mersin İ. Y. 3 .. Deniz H. O. G. 1 

Merıin J. Y. l 1 - Rasimbey G. K. O 
Deniz H. O. 4 · Çukurova G.K. 3 

1 n 
lçel Def ter~arhğından: 

A•let Heheri Kilcsıı Oiıısi 

Lira Kora~ 

100 00 Denir gemi çapaı-n 
00 20 Kilitli balat zinciri 

·l 

ey et 
an k 
~a bu 

niiıııriik iskelesi üzerinde nıevcul denizden 

1 çık·1 rıla11 6 adet gemi çapası beheri yüzer liradan 
1600 lira ve demir haliit zincirlerin de belıer ki. 
!osu 20 kuruştan olmak iizere satılığa çıkarıla-

. b 1 . ld y d R . 
1 
rak ihale giinü olan 6-11 9-12 tarihinde talip 

8ölg'3mız fut o şampiyon· 
1 
sın man ıır ıı - asım _ . _. . 

1 - -oab kaların .. cıımar b G ı · k k ı-b- k 1 zuhur t-tnıedıgıııde11 ıhale ve satışı 17.Jl.942 

ilan 
lçel Defterdarhnmdan: 

Miktarı MahaHcel Kazaıı 

Kır meli M2. No. Nuaretiye Meraio 
685 684 M. 50 Om. 4 » > 
4'63 462 M 50 Oın. ö » » 
492 491 M. 2 Om. 6 > » 
486 486 M. 80 Om. 7 » > 
480 479 M. 40 Om. 8 11 » 
512 511 M. 78 C:n. 12 > » 
540 539 M. 6:3 Om. ı:l » • 
658 657 l\1. 60 Om. 14 > ,, 

657 656 M 50 Om 15 » ,, 
4:33 ,1:12 M ~2 Om. ıs , ,, 
4g4 49:l M. 2 Cm. ı B » ,, 

an l 
~elıııe; 

J:rıneı 

lifke 

u~u mıı~ a " - ey enç ı u u u ar~ı aş- ı . . •· •• D k k 
ıa3 i ve p3 zar günleri Mersin ması sıfıra kaı~ı ıı sayı ile taı·ılıwe rastl;,~au salı guırn efterdarlı ma a-

stadyomunda devam olu:ımu~ Mersin Jdman Yurdu lehine' mırıda yapılmak ıizere on gün müddetle temdil 
1 

neticel eınmiş, Denir. Ilarp O .• edildiği ilfüı oluııur. ( 1399) 
Cumartesi güııü yapılan Oü::ii - _Çukurova Gançlikl _____ -----------------

tur. 

26 25 M. 800m. 24 » ,. 
29 28 M. 80 Om 25 • ,, 
Yukarıda ııumara, mikdar ve kıymeti göste-

riieıı hazineye ai l 13 parça N usratiye nıah~lle

sinde kaiu ve hazineye aiı arsaların satış ve 
ihaleleri 16-11-942 tarihiut rastlayan paz·u·tesi 
glinii saat 16 da Defterdarlık nıakann nda açık 
artt1rma sm·etile satışa çıkarıldığından talip olan 
ların yüzde 7 ,5 lenıinal akçasile ve haritasını 
gfirmek iizt•rc• Varidat kalemiıw müracaatları 

1 gil 

-
R 

T 

7.8 

7 
7., 
s. 

13 
13 
14 

14 

Mersin İdman Yurdu Gençlik kulütü müsabaka-.ı da üçe ı 
Kulüuü - Danıı Harp okıılu karşı dört ~ayi ile Dan iz Harp 1 
gücü mü,abakısını bire karşı UlmJu Gticıi ıakımiııırı galebe 
tiç sayı ıJe Mers:rı iJm1u Yıır sile sona omi~tir. Bıı üç mü 
<lu kazıuımıştır. saba kanın tafsil:ıtım yarın 

i ı a n 
Mersin Tapu Sicil Mu~afızhğm~sn: 
~hrsinirı Kıremiıhane MahRlle~ınde kain t'e Taponun T. aa• 

nı 336 ı11rıh 16. uumaralı TA.pu kardı ile BodoRaki Namına ka· 
rıtlı huiunen 4 l<ırııfı rol ıle Q09rili l\r&adao (Şarkllu •Ol Garben 
Ark Ş malen Dava Vekı!i hık evi Cenoben Qadırcı Yuin •e 
kıııoıcu Abdullah& hazinece saaılan arsı) ile cenili (1677 50) 

Pazar gürıü yapılan Mei'- ne~redeceğıı. 

1Ebedi Şef 1 
AtQfÜrk'ün 
Ölümünün yıl dö· 
nümü münasebeti 
ile vapılacak ihti-

Fal proğramı 

1 - 10·1 t-fl42 Salı gUnO 
saat 9,05 rle 1 lalkevinde ihti· 
1 al uaşlıyacaktır . 

2 - Bu loplant1y1t en bü· 
yok ınUlkiye füııiri, askeri 
makam amirleri, bilumum ko· 
mutanlttr v~ subaylar, clevair 
reiı:ileri ve mensupları. Parti 
ve Halkevi n eıırnpları ve n at
buat erkfüıı , resmi ve ııu~m;f 
teşt>kkUller mensupları , hilu· 
mum halk davetlıdir. 

d - Tmn sırnt (!J,03) rle bir 
zat AtalOrküıı o gnn o satttle 
öldüğtlıın kı:-a ve veciz ifude 
ile anbtarak hazır bulunanları 
ayaktu beş dakika snygı sus
mttsına davet edecektir. Bun
dan sonra bir hatip Ebedi Şefin 
hayatı memleket ve millet Için 
yaptıtı b!iyOk hi:11ııetler hıık· 

kında bir hitahedH bulunacıık 

ve bunu • mOleakip .Millt Set 
lniinUnOn .Atatürk hukkınclaki 
IH•ypnnanıesi okunac11khr. 

4 - Salonda yapılacak lıu 
merasimden sonra topluca Halk 
evi bandosu önde olmak üzere 
ya~a olarak kışlaya gidilip 
Atatork' On oradaki bütlerine 
çelenk konacak ve bando ta· 
rafından ihtifal nıHrşı ~·al.na· 

rak merasime nihayet verile· 
cekt ir· 

Sus!.. metre mural:,baı are&oın Hazıne namına intikal ile oıüeteriai 

- Birinciden artan - nRmına lPsç ı l edilmek üıere 19 • 11 - ~42 tarihine teeaciüf eden 
Artık lıoışoy oııdau gı;,li-'IPe~eıımte günü.srıat 16 dR mahallen t1thkikat icra kıl11J6~tıQ .L~ 

yor bor ey 0116 gidiyor. dırn bu ' erle lıır alakası olan \laree o aüoe kadar ellerındekı 
'Atat~irk bir gecedir ki e~rakı_ mıhbııeıeri ile Tııpu Sıcilli mohatızlıtıno terahu&ıa ~ez· 

yıhlı~ları var, bir mumdur ki l u: gun ve safo tıa mahallıne varı.calr memura müracaatları ı ao 
b. f ' d d k. .. 1 oıuour. 

ytuııyor, ır ı ıuı tl" ı go -

leri çoı., bir •Abadır ki ıoır- --------~-------- -----
ları soıı .rnz, bir ka1bdir ki 

aşk ve fiiı~nn dolu. 
Atatürk ııe biiyük tesbir

kAr lıir kuvvet, ııe unııtnl

maz bir batındıı ! .. 
Tarsus 

dan: 

i ı a 
Emek 

n 
Fabrikasın· 

Yiiksek bir d11ğa çıkManız 

ha~ııııv. dönmez mi! Denize 
dfü;ıReııiz keudiııizdeıı g·e9me:ı1· Sayın Çifçilerimizin nazarı dikkatine 
misini 2 'J Bir ~İmM,tk çak SA, Çiğilleri11 i il) u ,·akkt.teu fabrikamız deposuna 

1 ürperwtızmiAin12~ Hir ato1lan l 'o. • • •• 
crörı-ıerıiz anuzın titremez• €JU3J1Cl )IJ'3A31l Çı fcılerıu 15 gun zarfında fab-
!! , • 

ıni irıid Hir ate~e <lokuo~anı:1. rika <leposundau kaldırmadığı rtakdirde Piyasa 

l d.~ııiz .yaıı~az ~ıt 8.~r a~tı·nıÜzeriııdeu Satılarak bec.Jeli veril~ceği acıkca ya-
!olçesı goııurnız, gozltHwız _ •. . . • . • ~ .. 
kaıııaşınaz mı. Atatürk i~te zıh oldugu lıalde bazı muşterılerınıızıu gunu ge-
biiyle bir yaratıJıştı. . ren Lu kabıJ ciğil ı•uslaJarıııı elden ele ciro ece-

Aıurlaı ! .. Soııu g~lmıyen "' ·.. .. h •• 

ıııırlaı !.. O'.cıun uJu lldını rek satukları ~oı·uJnıuştur. 
uza~ devirl~r~e Y9 1flY&Oak Selieııiu deıı o daı lığı , ·iiziindeu bu kabil ı•i-
lltSJIJerb erışı ıı ııı. O lubra· - " " 
ıuaıırn zafer dest~ııını oula.r- ğiller ihiııilıaye ftıbrika deposuı. da bırakıJmasıııa 
la ı.n.~si_~1 • Bir gön, t~ribt~n imkaıı olnıcı dıirıııdau ,.e esasen hu gibi günü geç 
.:ın buyuk kahraman kım dıı'I " c 
diye soradaıtoa •Atatürk • miş çij:titfcr fahri~~ nıızfa ~atıfnıı~ huhmdu~uı dan 
ıterıil in. ,:ıdesi geçeu puslalarııı başkası tarafıudan ahn-

Haua Rt•r jftıaliız, taşına: k 1 k '"' · 
lll'1 ması, '-1ere sauu a an ,.e uere emanet c.·ıgıt-"Dü,n.aolara yc:kpare bir rıı c 

hasardır bu arazi, leri bul uııanların vad~siııde kaldır Drnlal'ı ilan 
"Bir ismi oııun Türkiyedir, Of UllUI'. 

diğeri: Gazi!..,, 

Diye yazılmalı. Başka dÖZ 
(1373) 1- 3-5- 7- JO 

İRtemez. !im----------------·-----~ Ey O'onrı ı]ncuklaıı, 'f3-

Memleket 1-Iastanesi dahiliye mütahassısı :tiytılrıauıeRİ aııl'yatoıa, mi_,-ıuıı 

idtiklwl obuı habaıuız Aıatiir 
k'örı mıuıevi huııırnrıda yaı
d a 11u11 ıstık lal ru ar~1111 "iiy 1 i · 

------------1
y6lim, haşka t'H İtıltnıttz. 

Dr. Hasan Tahsin Soylu 
Un kere aslıeri hismetinden terbi& ololaral: .eli 

Korkm<>, ıöıımez bu şafaklarda )Üzen al sancak, 

Sönmeden ) urdum un üıtür:ıde tüt~n en ıon ocak. 

O benim milletim hı yıldızıdır, parlayaulr. 

vazifeHi ba~rna dönmö~ oldoj:tnndan muhterem haııta· 

)arını BHtane Cl\dıle11indeki t"ki evinde kabul ve 
A ı.--ı":"'t{• .. n bPnim milletimindir ancak. 

edılen giiıı 'e s<ıatıa ılıt le l\ouıı~.,o•H....... -· 
,.ı, 11 1"'11>1 n f''l) 

tedaviye İıaşlamıştır. 

(1885) 2- ıuıracaa,, .. 

iJaıı oluııur. (1389) 7-10-13-15 

Kışhk odun Ve kömür 
Kışlak odun ve k.öıulirkrinizi 

darik ediniz. 
şimdiden te-

Muhterem nıiişterilerinıiz iç!n iyi cins 
~leşe oduııl~rı i'e temiz ve s:ığlam könıür 
lanmıştır. 

Satış yerleri: 

Taksi otomobil darak nıahıllli No. 17 

Bozkurt. caddeıi N o. 40 A b nıed Fadıl 

(1391) 

i ı a n 

kuru 
hazır-

Satıhk hizar makinesi 
Komple bir hizar makinesi acele satılıktır. 
istiyeıılel'iu Umumi MaAazalarda iskele iuşaat 

şirketi nıücJlirlüğüııe uıüra<"aatlaı·ı. (1379) 
6-8 

Ademi iktidar ve BelgeVfekliğin-

K ARŞJ. 

FORTOBİN 
Reçete ile ~atılır. Her ecz<J nede bulunur 

S. ve 1. Muavenet VekAle\irıin ruluı~tırıı haizdir. 

Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 
Adana Yatcami civarı No. 14 - Eıki Selialk Bankaıı 

1
• (1167) Poata Kutaıu 105 

Vurddaş! 
Hava kurumuna üye ol 


