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Sa. ~ıbf ~e tJ mum I:eırfyat 
Çarşamba MftdGre 

Bur,iin ilk hallolunacak mes6Je; 
yur,lda itirnatın~lık havasının kal-

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 

4 
2 inci teerıo 

dırılmaındır. 

G"Ô"NDEL:CK SİY ASİ :S:.A.EER. FİK.IR GA.ZETESI 

Hariciye 
Vekilimiz 

iran Hariciye Vtkilinl 
tebrik etti 

Ankara, 8 (a.a ) - Iran 
Şahirışabı dogu 1.l J ıldiin ıi mü 
ınünıı&ebetile Hariciye Veki. 
Jiroiz Numan Merıemeııoioglu 
ile İran Harioiye Nazırı ara 
l'ında tebrik ve te$ekkör telg 

ufları ttHüi olunmnştor. 

Cumhuriyetimizin 

19 uncu 
ylldönümü 

Her taraftan tebrik 
ediliyor. 

Türkiyede yapılanı c~~up Batı 
t h .. I Pasıfık 
eza ur er 1muharebesi 

ita/yada samimi 
makes buldu 

Birinci saf hası mül· 
telikler lehine bitti 

Va~i ıı~ton, 3 (a :\,)
Salilhıyetli mahfel!e-iıı ka 

Roma, 3 (a a) - Stefani ki" ) rıaatine gi)re Japo:ı tılosunnn 
. . . ın mu ıte~ 'lll kalk 

&Jansı hıldıri•·or: i rin" t kd" J rnma ese· 9ekilınesi, Japon hava kov 

B. Ruzvelt 

J ." 1 a ır er karşılamıştır. 
tal yan ıuyaıd mabfellerin ı tal ya tıu·· k,.. t" . ı· vetlerinin ~on giin lerde ver-

d .. ,. "ld' . ume ı sıyRse •· d " . . en o~renı ı~ıne göre Oam- ni T·· k" . . . ığı agır zayıat sebehiledir. 
b · t . r. nr ıyenın tam ıstıklal 0 urıye ıhırırnın on dokazan- esasına ist· d . . . eııop batı Prı ifık mey-
0 ld"' .. .. llı" ettırmıştır J 0 Y1 onama miinasebetile M.azidek· b b~ 

1
. ·

1 
dan ınoharebeaiııio birinci 

T .. L· d ı azı • uıe er 
urııı;ıye e yapıla:.ı tezahürler baıtka dev' ti . . .

1 
BRfhası müttefıklerin lehine 

İt ı d . ,. v .e erın teınrı e ol· . . . 
aya il samımı makes bol- muştur. bıtmışlır. 

muştur. ----

Fnı;ıı".,t . Masolininin de dedi.ıti gibi 
••"'"" idare~inin lt 1 d "' 

t .. .. aya 8 ltaiya diiışwana illet olmıyan 
;.~ s~~urı~en sonra İtalya, 'her memlekete hürmet et-1 K • b • 
nrkıyenın Ebedi ş~t Atatür miştir ~e edeoektir. ongreye yenı ır 

.Ankara, 8 (a.a.) - Cnm - teklifte bulundu 

••'ll tıiefllD •ah l•t ... , 1942 ---
Sayısı 5 klHUŞ Yılı 1 Telefon No. 82 15 

lS~ET lNüNO 

Parti seçimleri 
dolayısiyle 

Sa11 
4347 

Yazan: Çi/çiler Birliği reisi 
Ali Kırat 

Bugünkü C. Halk Partisi, hayet millet ve devlet dediği• 
halk ile devlet araaınd~ anla,- miz en nıütekamil genlt ve mllll 
ma ve yaklaşmayı trmın eden muhitler haricinde dahi anlatma 
· • ve içtimai bir müe11eıe 1 aı;•Hsıalkın burada ihtiyaçları mu :o larile sosyetenin menfaat •• 
dır. • . d h"li ıhtiyaçlarına cevap veren ve 
a en bir içtimaı nııaın il ı n 1 • 
/Y Ü t k menfaatleriyle hem 1 tarlhıo devam eden aıulan••• 
a~e:k 1 o~::ak eereyan eder. Bu 1 mahsulil bulunan içti~ai h~yet• 
• "b 

1 
t• öo salta ve en 1 ter (Devlet) teıekkul ediyor. 

ıtı ar a par ı, D l .. 
" k~ il · tı'mai bir teşekkil . ev et dahıltnde müşterek mea• 

mute .. m ıç 'f • 
l 1 ti kuruluşundan aat ile ferdı ve şahd menfaat 

o unca cem ye t 1 b ki 
"tlb hüliıatea ilah fayda ı ve a arın tevzlni inaanlık a Hen •

1 
. • 

1 Lt • a emının en esuh veJat bir hl• o acaa .,. 1 • 
Eıki çağlarda cemiyetin en 1 dııesi oluyor .. 

_ kl ·ı fakat en küçüğü afle O halde devlet, in1anlarıa mute mı . 
olarak tebarüz eder. Tarıb~o ecdadının mücadele kanlariyle 
batlanao ve eıkiye nazaran gl - yuğurularak meydana gelmit 

t·ı Nı tekimül arzeden olu' ıey- medeniyet ve refah aleminin ea 
1 Cy "bt" 

·~ 

' 

~ 

n1bı 

B 
tesr n 

~2 
Say 
435~ 
~ ....... 

edil 
tebli 

rinde içtimai zaruret ve ı ıyaç büyük içtimai bir eseri oldutuna 

1 tahh tesirinde aileler bir· göre onun dahilinde şahal va..Jt-----ı 
arın _ t • f 

l k a•iret kabile, umme umumı men aatların tevzlni 

huriyetimiıin ilrmmm on do Dog" ud h 
kuzuucu yıJdönümO m inase- a arp Nl:.evRyuoz,.kve, lt3 k(a(ı.nısg,)ı eye bı"r 
betile Yunan, Kanad1 Baş , etere v ' • , 

amlarını yerdiğimiz ıçtimat adalet ve asayitin teusüıü ve 
:eyetleri meydana getirmişler- bunlarla atraşan organların faa• 

dlr. liyeti her ıiyui birlikte bünye• 

vekillerile Sovyet ittihadı Cum u mektup göndererek Birleşik 

~~~~e;~e~.:::~~;i ·;~!s' ;::~;: mum i alô.ka K af- ~;:~;~~·:ı:.ı:;iı~!i,~.~·.:'i·~:: 
kilimiz arasıı da tebrık •e te· k •• • d d • kil işinin serbestoe yapılabil
şekkür telgrafları teati edil- as ya uzerın e ır m~si için gümriik ~ıı~m~la-
mişıir. tınm kaldırılmasını ıst~wıştır 

Daha siya de korku ve mi· lerlne göre farklar ~öıterir. 
dafaa eıularındao ilham alan Demokraıilerde fertlerin doğru• 
bu beşeri kitleler mabdul bir dan doğruya de.Jet itlerine mi• 

ülke üzerinde mütterek ihtiyaç dahalui, ferdi bak n hukuk•n 

)arını kırtılıyabilmitlerdir. Niı- hima)•eai eus tetkil ettiği halde 

beteo küçük bulunan bu ~ophı totaliter dolerde
1 

mOtlerek 
luklar bir reis tarafından ıdarc menfaatlar ferdi menfaatlana 
olunur. Reiıin şahıi idareai top· iiıtünde ve ferde menıup ola
Juluğuo •İJI ıi, içtimai ve ildi· cağ• bir birlik va1tta1ile t•laıl 
udi düz.eninin eaa11nı tetkil haklarının himarui imklnları 

Ankara, 3 (a.a )- Cumhn· Stoklıolm ( A 1 
riyetimizin on dokuzvncu yıl D d ' 3 ft R.)- ~er birlikler de bu şehirJer8 Çin 
nöoümü mfinasebetile SovyH h f o~a a harbin 72 inci dogru ilerlemektedir. Alman\ 

. . . . a taın oaşlarken umnmi al1'. k ti . .. ı·· ı·· .. uçakları Harıcıye komıs~rı Molotof, ke. ,t I" dJ K " uvve erı sayı us uu uguo\l, 

eder. Tarih ihtiyarladıkça içti· verilmektedir. 

· · • 
8 ıngn an afkasyaya ıııalı" ktı" r 1 

1 rao va Romen Harıcıye a· . . A · H k L b b l 
ıırluile Hariciye Vekilimiz gNrçı~kıştır.d' iman kuvvetleri Novrosisk kesiminde iler- an o,-;a om a ar 

. 
8 9' · va ıt1inde ı"lerl .. mey ı d"l tl lar B. Numan Menamencıo~lu d " e eyiş kayde ı merniştir. O ı • mal olgunlatu da baılıyor. Ni- ('3'>on ikincide) 

b "k e•am etmemiştir 
arasuıda te rı ve teşekkür T . · 
telgrafları teati olunmuştur. . 1ıleskıye do~ru ılorlemiş-

lerd ı r. 

Geoe Berliu ve Moskol'a
dan alınan babeı lere göre 
hareketlerde büyük bir dur· 

Qungking, 8 (a.a.) - ~iu 
bomba UQiklarından ü9 fı~.0 Spor: t · ·· ·· H nkofa bu-pazar e ı gurıtı ·' 

· · · filo cum etmiştir. Bırıooı 
Kotogorıun coııuboııda di- gnnlok vardır. Arjantin 

Cumhurreisi ingiliz Tebliği 
. Mısırda 

Cumhurıyet bayraını- . . . 
mızı telırik etti Ştddetlı bır taorru.z 

Ankara, 8 (a a) - A rjan· 
tin Oambnrreisi Raymon 
Oomhuriyet bayram1ınız mü

:ıasehetile Reisioomlıuromuz 

lım~t lnönünö tobrik etmiş 

ve bu tebrike teşekkiir ttılg. 

rafile mukabele edilmiştir. 

Yeni belediye 
reisimiz 

işe başladı 
Evvelki gün Belediye ri

ya1tetine seçilmiş olan B. 

HRkkı Deniz Dün sır.balı va· 

zifeluine bıışlamı' ve gönlü 

i'ler tiseriııde 9ahşmıştır. 
Diiıı makamlarıoda ya-

pı l&n tebrikleri dtj k"bal et

miotir. Yeni BeJeiiye reisimi• 
kendiRile gÖJöşen bir arka 
daşımns& şehir temızli~i ve 

yol itleri üzeriu je ciddi 9a-

püakürtüldü 

MüMm mik~ar~a esir alındı 
Kahire, 3 (a.a,)-Urta~ark 

lngiliz komu'anlı~ı tebliA'i: 
Sahil kesiminde şiddetli 

bir dü~man taarruzu püskür
tülmüştür. 

Cenııpt:i kııalctrırnız hiicu
ma geçmış mühim mikdarda 
esirler afmı~tır. Şi ddetli nm
harP.beler deva ın etmektedir. 

Şafak zıtmanı yapılan bir 
taarruzda yedi dtıvman uça~ı 
yakılmıotır, · 

Girit adası etrafında iki 
rlüşman torpito muhribine istı
bet ka ydedilmi .. tir. 

Bütün harekAt esnasında 
13 uçalt kaybettik . 

Elalemeynde 
müttefikler 
kuvvetli 

lıomalarda bulonnlaoa~ını 

Ö l · ı· j Kahire, 3 (a a )-Rommel G y c;mış ır, 
Şehir işlerinde en ba,ta 

1 
kuvvetleri EIBlemeynde çe~-

' · · · hhatım ilgiJentli • rilmiş kı~nm ile tırnklarla J>ır 
!lepımızın sı ı 

r n temizlik işhıri oldu~ans ge91t teminine movaff~.k ol-
gUr halkımızm da bel~dıye- muş• .. s1:1 da bu tt<l.ttrı ur et· 

mıze y rdun etmesi 'e lıo memıştı r 
bosoıta titiz davranması çokj Möttefıkler bo çevrede 

arıo1a deger. • ko•vetlidir. 

1 Bolşevikler 
hücuma 
hazırlanıyor 

.Moıtkova, 3 (a.a.) - .... Rus 

başknmandanh~ı ikinoi~ bir 

kış taarruzu yaparak vaziye

te bakim olmak ıstemekte-
dir· 

' k' filo aı;ıkeri te~isatı, diger ı ı -

rla rıLtımlar üztniııdeki ttısis
leri, is~e depolarını bowbıılR 
mıştır. 

YeniGinede 
Japon kaf ileai 
bo:zguna uğradı 

Bölge Futbol şampiyonluğu 
müsabakaları 

B<ilgtHniz fır thol şarnpi- kalü bii takı rnı araınnda YÜ•-

yoDlogn miis11bakalarıuiıı başı SnJUheddıu Dewinmyun 
ikin<>i devre karşılaşmalıırına idaresindu yapıları ikinci mö 
Pazar günü Mersin ubaımı- ınl,aka. her ne kad&r bövök 
da başlanmı,tır bir sayı farkı ile Menin· ld. 

Melburn, 3 (a a.)-Oeunp Müubaka tertip komite-ıman Yurda Geııçlik kultlbu 

batı Pasifik l owumi karar- ainoe tanzim edilen program leLine neticelc;ııoıit ise de 
mucibince Deni, Harp okulu Çukorova Gençlik kalöbu· ta gı\hı tebliği: 

Oepbe:ıiu merkez kesimin Yeni Giuede Honada mev gücü takım• ile Tarsustan kımrnda yer alan yarının bi-
deki Rus bava kuvvetlerinin .&dinde çok biiyük bir Japoıı Rasim bey fabrikası Gen9lik rer futbol yıldızı olmaıa 
ikiytı• homba ve av oçaklr kdılesi bozgun bir ha.ıJel ç~- kolübii takımı arttsınıh• yapı 1ıamzet genç elemanların her 

kı·ımektedir Ha.va kun·e.t erı- g·· b" 
rile takviye edildiıti_, bildiri- k"" ·· d kı Ja ıacak olan ilk müsabaka, uu ıraz d.ıılıa ıuki~d et

mewırnn ıyet 
e ·z Benırara oyun 6 • kt 1 r mı · Rasim bey Geu9lik kulübü me e c dukları 

ıyor. ~ . ~ _?r:JP pon askeri tesıslerıııe Liıoı...~ Je görölınöQttir. 
.Bütün hazırlıklar':.,.Bol'e- ederek kı~layı yakmış ve as takımının treni ka9ıra·ak mii '( 

\"'iklerin büotı .na hazırlandık I kerleri mitralyöz ateşine tut sa bakaya gelememesi yüzöıı
Jarını1göeteriyur. 1 rnoştur. den yapılamamış ve mnay

. Ha ıene ilk dt'fa bölge
mız fııtbol hiriooilikleri mö. 

Süratle yöl alani bir logiliz d"stroyerinin kı~ tarafı 

yen ssatte KMbada hazır bo-

lnn1ln Deniz Harp oknla gö
oti takı mı rla. lıfıkeın yüzha~: 

SalaLttd<lin Demiu:O) un ıc a 

rarıle Eıeremoni yaparak Ra 
siınbey 0Arıçlık kulöhö takı

mı lıiıkmen maglftp "aJ ılmış-
t ır. 

Her gıin biraz ılaba k u v

Tetli bir kadro ile mfüıabaka 

lara giren Rasimhey Gerıçlık 

'ı kuliibii talnmnıı müteakip 
karş1hşınalards tekrar al!ıış

l ıanrnk fHPatrna ka\ tıŞllO •ğı-
1 mızı hrnit edf>rız. 
1 Meıein İdman Yıııtlo O. 

1 
knlühü takımı ile Tarsastıuı 

Çukurova fabrikaıu Gençlik 

ubı.kah•.rına giretı Rasimbey 

Vt1 _Çuku r ova Uoııçlik koli.ip 

11111 ta kırular111J ı ki ço~· lllÜI' 

toı t gH c;ıeıi, l t..ı.o ıll1lctlln gr

Lıı teotikleri biJgıii hırk~çı frıt 
bolcu ıdare iııdtt mtintar.am 

bir program dahilinde çalı'
tırdıldarı takdirde bu iki 

takı mm yahnz 1 çel de dt Ail 
civu bölgelijr i«:iu de en teh 

JiLeli birer kuvvet ohcıg:na 
şüphfmiz vuktur . . 

Ra im bey va Çukurova 

G13n~lik kulüplerinin kıymet
!i ıdare amirlerinden çok ye

' iııde olacak oları bu k 
aranı 

oandan beklemekteyiz. 

Jen 
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4 - 2 inci T eşrin - 1942 Çarşamba 

,. Mersin ve Havalisi 
r YAZAN: 

, Kurtuluş Emin Aslan 
J KARAKAŞ - 1 savaşı "ilk mUcadelede Mersin 

h t l ı:clcrl U m u nı grub 

1 
ve havnlisi fedai müfrc 

• ................. cı. .. ,_z_r_~ __ 10•.~--T-l_._k_um•a•r•da•n·ı· ............ .-.ı 
8 - (Ehemmiyetle) - Jlttmlli efendi arkadaşımızH çocukca

sına harekl\tının ilcııliydinin, vazifesi dahilinde hnrekt:ıt etmesi
nin , daha doğrusu Mirza beyin hemen teşrifleri hususunun te
minini botun kuvvetimle rica ve istirham ederim {:Onkll ahali 
Ozerlncle fena tesir bırakacaktır efendimi. 

ye M itrolyöz zobifı Tevfik 

m Şunu da izah edeyim ki: biz yalnız cephemizdeki mUstevli-
lerln ahval ve vaziyetl erinin tetkik ve tahkiki ile iklifll etmiyor 

h aynı zamanda aziz vatanımızın işgal altında bulunan her köşe-

c< smden de muH\mattar edilerek ahval Ye harekAtlarına vakıf 

dı oluyorduk . . 
e Bu meyanda Ebedi şefimizin cH\hiyane tedbirlerile kurulan 

istihb8rat teşkillltından btifade ederek dOşmanlarımız hakkında 

k dahili ve harici vaziyetlerden de haberdar ecliliyorduk .. 
d lşte bu tarihlere tesadüf eden bu havadislerden bazılarını 
k dercedlyorum: 

(DahilT istihbarat) 

1 - 1''ransızların (Maraş) mftğh\hiyeti üzerine Adanada bulu
nan tstılmhmn sün derece hali heyecnncltt oldukları: 

2 - :\foraştaki ıııUşıtdemat neticesi olarak A<lanaya on iki 
vagon mecruh geldiği ve firari Fransızların kısmı kUllisi soğuk
ların şiddetinden yolda helılk oldukları; 

S - D.K.B. ve Adana civarıncltı lahrip edilen şimendtıfer 
hattı Fransızlar tarafından tamir edilmiş ise de tekrar tahrip 
edildiği ve şimdi ise Adana ile Bağçe arasında nakliyat yapabil
meJ..'1e oldukları ve Ulukışlada altı l.>in mevcutlu Kuvai milliye 
müfrezesi bulunduğu (A<IHnada) şayfl tnıJmuş olduğu ve bunun 
üzerine Fransızlar Eı meni ve Rumlarla kuvvetlerini tezyit ettik
leri gibi haknmet konağına ve C' Bremon> un httnesine mitralyöz 
vazettikleıl; 

4 - Aydın cenup cephesinde Hi - 17.2.mm de bir akıncı 

kolumuzun dOşaıan kuvvetlerine bombalarla ttUtrruı ettiği ve bu 
mcınasehetle nısfılleylde başlayan muharebenin bir buçuk saat 
devam eylediği , c!Oşmanm zayiatı anlnşılaınadığı; 

5 - Jslahiye ile Katma Hrasındttki Raço kf>prllstınon on glln 
evvel (Kort dağı) civarındııki mim kuvvetler tarafından atıldığı; 

6 - Afyon Karahisarından yoz yirmi Hintli neferi ıs.2-335 

de şimale hareket ettiği .. Yirmi vaganun lngilizlerce H.yrıca 
ihzar edilmiş olduğu; 

7 - lzmir cephelerinde keşif kolları mu adematı ıııuvaffa
kiyetli baskm harekatı yapmıştır. Dtışman topçusu bazı meskOn 
islAm köylerine fasılalı endaht açmıştır .. 

- Telgraf hatlarının kırıldığından (Urfa) havalisinden 
haber alınamamıştır. 

9 - Osmanlı ve lngiliz nouetçilerl tarHfınclan müşterel<en 
muhafaza edilmekte olan Eskişehir , Afyon Karahisa~ gibi çep
lıane depoları nöbetçilerini kaldırarak tamHmen bize tesllm ede
cekleri mahalli kurnandımhklarına tebliğ t•tlikleri mezkOr mahal
lerde uulnnan İngiliz askerJerinın harekete hazırlandıkları bil
dirilmiştir . 

10 - Rumlar ve Ermeniler tarafından doğrudan doğruya 
Parls sulh konferansına müracaat edildijti cihetle badema mO
dafaai hukuk cemiyetleri ve ahali tarafından yapılacak protesto. 
larm Darsadetlekl düveli itll&fiye fevkalllde kumandanlarile be· 
raber vesaiti ınllmküne ve manasebe ile Paris sulh konferans 
kfitibi uıııurniliğine de iblliğının müessir olacağı. 

1 -

-SONU VAR-

lnönüye 
Ne zaman ben rorulsam içimde duysam hüıOn 
Şekil alır lurşımda unia gülümser yü:ıüa 
Gözlerin bana verir en kuyvetli inancı 
Sanki der yürü, durma bulacak11n luvarıeı 

Ödeve urıhrım eskiden daha 11cak 
Derim elbet benim de saçlarım ataracak 
Ve ülkü yollarında alnımdan döktükçe ter 
Yüzümde belirecek kırışıklıklar, çirgiler 

Gönüllerimiz delil ar-ık kederde yuta 
Kılıneın kadar keskin inançlı aöılerinl 
El diııledi Lozaada, biz dinledik Sivaata 
Ve çok yakından gördük parlayan gö:ılc:rlni 

Ne zaman bir trenin durum çelik ıeıial 
Seni diolemlt gibi içime 1evlnç doğar 
Silkindi uykusundan derin ıuız ovalar 
Toprak damlar bırakh kara düşen sesini 

Biz sende gördük naaıl bağlanılır bir Şefe 
İıaan id Türk gencini bir ereği olacak 
Senin ribi yılmamak, yorulmamak 
Rahat yüıü görmemek varmadıkça hedefe 

Ey Ulu Atamızın deterli arkadatı 
Döleninle kazandın rirdljia her eanta 
Yurdu bazırlıyansın kuvvetli bir yarına 
Ti içimden bin ıa)·gı senin ak uç1anrıa .• 

R. Toker 

YENi IERSIN Sayfa 2 

Parti 
s~çimleri 
dolayısile 

Satılık EV ve ,,===========~0 

depo Ülgen Itriyat Mağazası 
Mera inde bükiimet eivaruıda İ Sm ai 1 Ü 1 Q en 

Soğuk hava clepoau kartısında 

pazar· eaddul üzerinde 55 na· 
- Birincithn artan marala kirıir fevkani n •e al· 

Devletin mina ve tarihçesi hada 53 nu•arala depo beraber' 
üzerinde fU ufak lubtan ıonra sahhkhr, 
şüpheıiz ki ıiyaai oluşumuzun Bl ti · 1 ı 
euunı ifade eden C. H. Parti· il na s~ am 

1 
•e 'Y ma ze• 

mbin de meycut mütekamil bale me e yenı yapı mıı •ati kon• 

srelmeai için dayand~ğı bir mazi foru haizdir. 
ııi vardır. Bunun izahı pek uıun Görmek için, içindekilere 
~lm~kla beraber b_emen d~nebi- paıarhk için de Mersinde Urayl 
lır lu memleket ıçlnde bırlikte caddesinde Ali Raif elbiıe ma
ve bir bütün olarak ayni sevgi 
ve istekle Türk milletinin millet 
çe kllllcınmuını imkln dahiline 
koyan ancak C. Halk Partisi 
olmuıtur, 

Bu tekamül, fikir mücadelt 
!erinden doğduğu gibi bu müca· 
delelerde hildm fikrin lıtika• 

metine uyg•ın olarak C H. Par• 

taıu1nda Sadık Bektaş'• veya

hut Toros Limited flrketind• 
Kemal Erriae müracaat edilme· 
ıl ilin olunur. 

(1375) 

Zayi ekmek karneleri 
tiıini meydana getirmiştir. Türk Tarsus belediyesindan al. 
varhğı iıtlklll mücadelHiyle mıı olduğum üç aJet ekmek 
Kemaliıt rejlaıi içinde uyanık karnemi kazaen ztyi &ttim. 
fikirle barekeh g-eçtitl vakit y . . . 
modern devlet zibniyetini kabul . . e~ıler~m " alc1ca Rımda n 1 
ederek bu aaretle karakterini eskısmm hukmu yoktur. 
tebarüz ettirdi. Acaba bu karak Tarsnıun C·ımiatik M •1 
ter ne olabilirdı? Bu karakter 95 sok1k 14 No. evde 

1 

Türkün takıim kabul etmez H · 1 

ra e e ve r•re e ır r ıııt ı. i d d d b . bi ll'-t' oturan atıce Eruçarj 
Bu bi1'Hk Cumhuriyet Halk Par• (1381) 

1 tisldlr. Orada menfaat knguı ı 
olmadığı gibi fikir parçalanma· 

1 aı-da yoktur. Altı meşale lçlnd• 
1 yanan yekpare bir kitle (Türk 
lük) vardır. 

1 Menin parti kaza idare 
heyetinin seçUmeıi huebile C· 

1 
Halk Partiai konferanı salonun• 

· da yapılan toplanhda değerli l mebuılarımızıa zikrolunan huıuı 
, ıarda gayenin milli birlltln re· 
rektltl yolundaki ir4aUarı da bu 
itibarla aevineimlıi artırmıttır. 

Doktor 
Hayri Ozban 

Çocuk Esirıeme Kurumu 
sineması ittisaliadıki mua· 
yeoeh&neginde hastalarını 

eskisi gibi kabule baılamıı
tır. 

i ı a n 
Jçel Deflerdarhamdan; 

Pazarhıı 26-10.942 tarihin~ teaadüf eden PazartHi 
göoü uat 10 da yapllacaıı ilin edilen 104:8 lira 2 kuruş 
i bedeli keşifH Meuirı hökdmet konağının tamir m&1rafının 
ekditmeRine talip znbor etmedilirıden 5-11-~4:2 tarihine 
16~1\düf edeıı rerşembe günti uat onda yapılmak üzer.a 
on giin miiddetle talik edildiğinden taJip olanların defter 

Fer,ni şekilde imal edilen 
ülgen' hakiki limon kolonya
larına benzeri katiyen yoktur. 

~QJJirlb&G«& lIDD~ ~~~~ lWll@[g~ 

Limon kof onyasım almamzı tavsiye e~erim. 
Ha'< iki Meı·siniu Ful kolo11yalar1111 aucak 

Ülgen ıtriyat mağazasında bulu -
nur, Her koku kolonya ve moderu Esans-

lar aııcak iilge11 ıtriyat mağazasında bnlunur. 

A vrrıpanın en meşhur ıtriyat f ab· 
rikalarının bütün ve nadide çeşitle

rini ancak ülgen ıtriyat mağazasında 
bulabilirsiniz ve Oigeni daima arayıııız 

ÇÜNKÜ: bCıtr.ın ihfyaçlarınızı yalnız 
Qlgende bula.bilirsiniz 

ırırattarrı Qok ucaz olmakla beraber daima hakiki ta 
temiz mallar sattı4trndan butüo memleketin ıeveccühllnü 
kazanmıD olan (ÜLGEN ITRIY AT MAÔAZASI) nı dalma 

erartnıı. Qüoktl (ÜLOEN) siıı aldatmaz. 

Yerli Mallar Mağazası karşısında: No. 24 

ntx:x:A T ; Ülgen.. Ülgen... Ülgen .... 
·ı darrlık makamına müracaatları lfüııomo i an olunur 

1365) 2s-sı-s-4: o===================co 
i 1 ı n 

Deniz Harp o~ulu ve Lisesi Satmalma ~omisyonun~an 
1 -Deuiz kuruluşları ihtiyacı için 249(J sayılı 

'

kanunun ( M ) fıkrasına istinaden pazarlık 
ile 15 ton kuru fasulya ile 15 ton nohut satın 

l alınacaklır. Kuru fasulyenin beher kilosu 62, nohudun 
1 beher kilosu 70 kuru~tur. 

2 - ~ artnanıe her giin koınisyonunıuzda gö 
rülebilir. 

3 - Talip olanların 5.11-1942 perşembe gü 
nü saat .ı L de yiizde15 teminat nıakbuzlarile ko-

• 
nıisyoua miiracaatları ilan olunur. (1380) 

i 1 i n 

Satılık hizar makinesi 
Komple bir bizar makinesi acele satıhktır. 
isliyeıılerin Umumi Mağazalarda iskele inşaat 

şirkeli ınüdürlüğüne miiracaatları. ( 13 7 9) 
1-8 

Doktor Fahri Kurtuluş 
Tarsus Adliye konağı karşısında 

Muayene saatları: Her gün sabahtan 
akşaına kadar. 

Çarşamba güuleri saat 14- ı 7 Halkevinde 
çalışılır. .( 1206) 14-15 

Sayıı1 ıniişterilerimize 
Müşterilerimizi meııırnm etmek gayesile 

istaubu ldau yeni h i r .. 
ve kadın çorapıarınınGomlek ustası 

' fiyatındaki artışı gözöuiiııde tutarak kaçak 
telleri tamir icin bir: 

• 

Makine ve tamir ustası getirtilmiıtir 
Mut~dil fiyatlarla istenilen her şekilde erkek göm

le~i yaptırılmakta ve çorap tamir ettirilmektedir. 

Müesseseınizde kadın elbiseleri içiu kap
lama diiğnıele.~ de yapılmaktadır. 

Mersin: Gümriik meydanı No. 17-18 
(1345) Ali Andiç 

. 
Memleket Hastanesi dahiliye nıütahassısı 

Dr. Hasan Tal1sin Soylu 
Bıı kere askeri hizmetinden terhis oh11rnrak aaU 

vazifesi ba~ıııa dönmü~ oldogondnn muhterem ba1ta

larını Hastane Cl\dJesindeki eski evinde kahol ve 

teduiye haşlamıştır. 

Vurddaş! 
Hava kurumuna üye ol 


