
L<lııdr•, 4: (R ")- irıgiliz bomba 
' 0911.kları batı A lmanyada enJüstri 

mahal! \lflrini bombardıman etmit· 
terdir. 

s.~ıbl ~e 'CJA"aaı r.:eıriyat 
)dCd ret 

FUAD .\KBAŞ 

idare Yeri 

Reisicumhurumuz Milli 
şefimiz ismet inönünün 

1 ikinci teşrinde Büyük Millet Meclisinde 
irad buyurdukları kıymetli nutuk 

Yugoslayada 
çetelerle 
mücadele 

B~lgra.J, 4 (a a) - Bıtlat 
polis müdı1düğü neşretıiği bir 
teLliğde tarldarda s~klan:rn 
çetelerle hiiyOk bir Hvaşa 

Nutka ayoen yazıyoruz: 66
9

611 
hir yıl içinde 'iıe •t1r vazifelerini memnun girişildi~ini il~n etmi~ ve hal-

Bü1ük Millet Meclblain 9alışınalanmız olacağımız tarzda başarmağa lu hüktl:nete yardıma da•et 
malaterem AsHı; d i Arkadaşlar,· devam elmittir. Ziraat mabıul· e•lemı'ştı' r. Altıncı iatibap eYreı aia 1 ı · f' J 

. l Geçen bir seae zarfındaki er nıa •yatlarını makul bir su Bu tıbl11tde, tutular·ak !ıii. .tardliacii içtıma yı ını açıyorum l 1 rette arttır111ak hara'-etı' hu-kuA. l'I 

Mulaterem Azayı ıevwilerle ıe im Ç• ısma aram:un neticeleri dik- .. K kol\mete teslı'rn edılecek olan 
lcatle iaceleanı•Tr d ~ B metin İHbetli te•ebbüılerı'adea u larım. Bu ıene, millet i4leriain '"at- eger. ir T h 
taraftan millet bayatanuı ilerle- dir. Dünya pahalılığının yükünü her bir çeteci için 3 bin, er büyük meeliı tarafından yeni y l 1ı~ • · • • 25 ı,· d' 

d 1 'd d'I meaiae 've geli4111e1inı' d.naya •. nız oylümüzün •üklenmHi çete reısı içın ıse ın ı-blr azim ve lra e 1 e ı are e ı · , u ı 

me1inl rerektiren şartlar içinde harbinin tartlara içinde hiç ak. Dl istemek büyük haksızlıktır, Dar müklfat Verileceği bildi
aatmadan denm ettird'ı'-. Mem- Hem köylün&a kalkınmHını te• rı'lm,..ı·tedı"r. toplanmıf bulunuyoruz. En bü- • 

1 
"" 

leketia imarı için her taraft 11ıı D etmek, hem oau hadden 
yük mllli felaketleri renerek bu çetitli faydalı itlere ara verm:. •fıra fiyat hırsaaa kapılmaktaa memleketi• tarihinde yer tut- ... ._ 

._ M dile: Demir yolları bG hk 1 •orumak lltımdar. mut olan Büyü. Millet eelisini • yu •u ş. . 
h e r b ak ı m d a n v e leri, her türlü J•ıncı iktiHdl Dıkkat edilmesi gereken 
Ye laer uman olduğa aibi, mil· faaliyetler hakikaten, ınemnurı ııok ta 
lete nünıune olacak azimli ve oJ~eatımı.z bir fekiide aenişle. Aziz arkadaşlarım: 
feraıatll ~alışmasa, zengin fayda mıştir. Mılletln kültürde, güzel Türkiyede millet hayatının 
far Ye fe7ialer aetireeektir. &anatlarda ve teknik Öğretimde gidftlndeki çalışma Ye ilerleme 

Dünya faciası kar,ısında ••kit kaybetmeden baıarlaoma11 manzarası, vatandaılarıa mem• 
doydugomoz ıztınp için büy&k prorramlar kabul leket ve millet ıelimeti için ber 
Aslı arkadaşlarımı ettık. Bu proıramları zevkle ve fedakirhtı kabul etmit halleri 
D- L b' b 1 d ._ 1 ıaraılmaz sebatla takip edeceğiz bü1Gk ve kuvntll bir milletin uaya aar ı u yı a •an ı . . . 

ıekilleriyle memleketleri yakıp Büyük Meclisin takdirine 1 ltare~le~ı~ır: Mıllet olar~k baki-
yıkmakta denm etti . Şehirler mazhar olacatına e111ln olduiu11ıı 1 klcl gotrl~aubıuldmlüz, Abu rkurbBG_z ~ke 

· . b' bG hk · • . uy•e ı a r nca uyu ve eepbe rerUeriaın allihsaz halk 11 yu ışımıı de, ziraatimite Mili t M 
1
. 

1 
'
1 

b · eti 
- - ı e ~e ıı n n e emmıy e 11tınlar•, her tarafta, ateş içinde buyuk mlkyuta ve yeni bir dikkatini celbetmek isterim ki 

Alman 
gazeteleri 
Denizaltılarının 

muuaff akiyetlerini 
bildiri-,orlar 

Berlio, 4 (a.a.) - Alman 
deniv.altılarıı.rn Kaııada kı-

yısında kazand1kl"rı muvaf

fı&ki:-6tl6rdeıı gıueteler b ,b. 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

ingiliz gazeteleri 
Mısır muharebele-
rinden balısedigor. 

Hedefin büyüklüğünü 
belirtiyorlar 

JJondra, 4 (a 8 )- Rngiin - Taymis gazet,si, 

k 1 1 • • Rem nel kovv.,flerini kii gaz6teler ha,ma a e erını 

Mısır muharebeaine hasre\- hodudnnnn füHioe 
degıJ, ona tahrip etm .. k içiu rnoktedi rler. 

d.. u1011 müddet u~raoıırmaktır. Doyli Meyi gazetesi nt- . .. .. . 
. 1 d'kten Heddfın buyaklölü, 11av 

0 barelr4tını ınce e ı .. . 
ma . r k d Rayı 'ıo onem! Almanlarca da toe .. sonra şımuıye a ar ı . . . 

.. ı··,... r\.ıtrneo ıııiddetli lım ~dılıyor. Öyle ohnakl ihıtnn ueu:ıe ıı1 • v 

it dil ka luıı.. hoJnnıın bsrabsr Rommel koYV6tleri ateo a ııı v .. 

askerlerin ceMaıetirıi medbflt- rıin inat!" 9arpışaoagana 'op. 
mekteılir. be yoktur 

Spor: 
Boksörlerimiz Ankarada 

iyi dereceıer aldııar 
kaldılar. laaanhk, öldürmekten rayretle ehemmiyet verllmealdir' patladıtı •iadenberi düoya har. 
batk• uıul tanımıyaa bir acına· Her türlü de•lct muyaffaluyet' bine, memleketimiz en ziyade 
eak htlkamete, gittikçe daba lerinin temeli olan maliye1111z 1 (S!)IlU ikincide) 
ziyade aap\anmış bulunuyor. Bu -------

s9tmekt6: D6nizaltalarımızl Maarif Vekilliıi Beden 
Hint Okyano,.ooda barekAtta . . müdürfiittüıı 
bulunurken ımal t ~n ı Ş. A 1 t'k- 'l'erhıyeıu umum e 

)' akında. şehrimizde Merain 
ve Tarsus avcıları ıu aaıncla 
yapılacaktJr, 

halleri inıan olarak ve millet'M d k • 
rap duyayoruz. Butun kurreyı 

te ele faaliyette bal onuyor. rCd Oumboriyet hayrıunında, 

olarak aeyrederken_ ~ÜJÜ~ ıztı~ ısır a l çarpışma 
lsaplamıt olaa barbla timdiye •dd gösterir. tanbul, Qarıkırı 
kadar ola~ ~nkitafı neticeli ola· -~ l etlenı~ JIOr Almau JenizaJtıJarı tirn- ,tıuirleri bokr.örlui araıunda. 
rok yor yuzuade bir torafıa bi· "Jf' ~ dide m .. ı Okyauuououn kı- Ankaroda ıertip odil•n c'.für 

Bn Alm.an DeHisaltılarınrn boks çalı.,malarırıde ileri bir 

kiti ınıkdarda ço~ otau~uno dorumda olan Ankara, L11-

ve Menin 

Atış işlerinde derin voko· 
fu ve yorulmak hilmez çalıt 
malarile temayüz eden b6Jge 
mizıu değerJi atıcıhk ajanı 
Şeruf G .:mç, bo mö8abakala
rın <la büyük bir İ1Jti••• 
iç.,risin<te cereyını i9in &.• 

r6kli programı hazırlamv.ya 

kimiyetlne da7anan bir ıiyaset ·· ı·· Bu 

A •k yılarıoda görülm~ş ur ... ' kiye f*'birter arası boks bi-yap11ıaın kalamıyacatı veya ku· merı an hava kuvvetlerı· A•nedka ve lrıgıltere ıçm . · ı · g·ı müHbakalarınJu rulamıyaeat• aaJaşılmata bat· d t h rıucı ı 
1 mıthr denilebilir T Ob v b 6JJ ehemmiyetli yoln~ a ~ "ebrimiai temıııJ eden gen9le- l 1aşlamı,tır. a Mı'lletlerln, k·u-,.u-k bu-yu-k, rugu Ombaladılar d areıtır ~ 

" likede bulun ugona '' • rimiz mo•.tfakiyetli dttreo~· 
bepıi içi• yer yü1üade iltlklll demektedirler. lor almaya mo .. rtok olmot· ö9öucüye kadar derece ala-
•• h•Jılyetle Y•taı•ak imklnı Almanlar Elaleıneun muharebelerini ıerdır. cak avcılara ••rilecok hedi· 
aabit olacaktır. Bizim milletler J 1 •ıt rade M 

Müsabakalarda bi rineideo 

araaı •iyuette daima eıu pren- endİfe İ/e faJıip ediyormuş ngı e :V Ankanla 19 ayıs sta- yelsrio aıiibay"aeı i9in llaua 
ıiblmiz olmu• olan bu aayenin, l •tJ droda çok kalabalık bir Re- gelen ta.b"iıat, B .. deo TerbL 

T • Bazı yer er yenr en en inaafıız mücadelelerden son· ~"bire. ~ (• .•.) - MıRır-1 Almauyada eııdi\Je i16 takip yiroi bozurund" dört şehrin yesi umum müdürltigünce 
•• olıu •· kabul edil•eıiadea da k ı A werı k a ıı k u v •eti eri od; ı nı ek te4; r. bomba la nd 1 kırk altı bokaö r ti • ra" uda bö lgom i a om tı o e gön do ,

11 
_ 

bGJGk •OYiaç duyacot... karargi~ı tebliği: . . I llu mobarebeleriu Salı Londrı, 
4 

(a.•.) Dün öğ· fapılan ve iki gön dovam mi.tir. 

AhillorimiH, ittifaklarımua Hava kunetlerımız '.l'ob. gtinö oaıik bir oafba1• var- leden sonra dört düşman ıay· eden 9•lı•m•lar ııeliceoinde F b h 
•e doıtloklarımıza sadık roga htloom ederek Yangın dıfı tahmin edilmektedir.. . t ilterenin cenup b.a· bok .. fülerirni•de'J Oafer 70 ener a Çe kulfibü-

J Jr t Y 1 K yaresı ng • . ı 87 k·ı d b" nu·n te kk .. 1 . kalacağıa ar 91 armıf ır. &Ugınlar-, ahire, 4: (a.a) - :4 'fO&~· lJSIOdl bir yere hİICllm etmıŞ- kiloda Jyaa 1 O il Ş8 lr- Şe Ur erı 
Aıl• a.kadeılarım: dan 1000 motr• ,aıe~ Yiikool- 'ralya kıtaları miiteaddıt hti- !erdir. Birkaç ölü • va yard~ ı lor araRl birinciliğini, Ve- llölgemia ba,kaıu· ••ym 
Mubareb! edaaler araaıada mi,tir. Bomba 

09&kları ;nıa 
1 

cornlara ngramaluuu rag- vardır. Do1'-u 1nailterede ıkı dii de 72 kilnda ikfociliıi r 
ı G it d 1 ~ e Ta ımiz H. Sıtlıip Örgenin bir anlatmayı bugla iç n m bava mey an arına, tankt"ra men yerbrinde durmaktadır yere dah• ~bombalar atılmıt kazanmıolardır. 

ettirecek laiç bir yerde biç bir ve asker toptoloklarıoa btl- lar, . d b ra)arda hasu hafif· daveti üzerine 'eker bay ra· 
delll Jokhlr. Öyle rörünüyor ki t · t • Ü ııa e u Müsabı&kaludao aonra d b 
1943 ı d la• aenit n daba c~m e .~ 1~ ır. ç tauk tah- Büyük bir tank mobare- Jir rnıu a ölgemiz ıporoolartle 

J• 
1 

• • rıp edıımı" ve dal b' k b · d u · Beden TerbiyHi nmom mü- iki f tb 1 inaafııs •ullarebelerle reçecek v ıa •rço -, esıo en sonra piyadeler ma- _ •• n o ve bir atJetizrn 
tir. 81• Ö•Gmbd•kl •e•• dahi ları da haoara •llr•lılını,ıır. yin tarlaları ve manialar ara Tömiik koyunde dörö •ayın general Oomil ruti•abakaaı yapmak Umre ... 
•illi ıiyHetimizin içeride Ye • Stokbolm, ' (a.a )- Ber-, ıından ilerlernioterdir. Esir h • t Taner, kazanauları tebrik rimıze gelen F·merbab9e ko-
dı .. rıda berke.çe bilinen iıtl· Jınden gelen ~aberlere göre edilen mihyer askerlerinin Cum urıye ederek mükafatlarını biHat r 
kametleriai, dlrlat ve ciddi Elalemeyrıdekı muharttbeler HJllı yük8aktir b vermişlerdir. tihöne nıenıop ıporoolarıa 
ol.,ak •abafasa edeeetlz. Ahid . ayramı 'ebrimizde kaldıkları günler. 

lerlmbe, ittifaklaramıza ve dost M 1 s 1 r d a Mersin ve Tarsus av- de Mer"İU halkı ve bötön laklarımıza ıadık olarak •e her T"'mük ( Htııtısi) - Elvanlı b ·· ı 
l k la'I 1' u Clları arasında a tlŞ o ge 8P0 rculan tarafından baafl bir dev ete art• ı • ı .. nahiyesinin merkezi olan Tö-

aakla fikirli olmaktan dikkatle ,.,.,ank meydan muharehesı• c müsabakaları bakl&rJUda gÖAlerjJt,:ı 88Vgi .. a..naraL, milll emalyet ıi7He· ,.l ı mük köyürıde bu ~eııe um-. te.. b ii .. d 
- • d k A 1 k 4 d '2 .. a ruu eu çok mötehas .. 

1
· ... tlmtzl takip edeeeğh:. Büyük d huriyet bayramı, civarm a ı t.101 ı •& eratıyouu 19':1: • 

Meellı takdir eder ki rlttikçe evam ediyor bütün ~öylerin ve köy okul yılı 9ahşrualt\rı programı IDU i&lan Fenerbabçl) kulübü aza 

tld4etleae• düım .. hk ••••" talebelerinin iıtirakile kutlan- cibinoe avcılar araornda böl- larnun lrlor•in balkuıa •• 1çınt1e, her rün biraz daha •tnır B h b lı h · · f kltl mar· 
1 len•lt taraflar ortHında taraf- u nıu ore e)'e ço e emmiyet veriliyor mııtır. Meruıme 18 1 • - geleroct tertip edilecek atış sporcn ar:na kartı dnydokJan 

aazhk polltikaaı yürütmek, 111. tile baıJanmıe ve Nahı yem~- möaabakasınıo birinciRi pek teşekk iirlerin iblAgı meak6r 
U•et içla çok yorucu olmekta Ankara. 4 (R G )- muharebeoioi kaybederse lo· dOrO Ramiz Şimf6k kısa bır kulüp iJare heyetince karar 
4ır Biz laar dHletle olan •ü- Mısır cephesine dair dün- ~iJiılerin sabıle sıkııtarılarak hitabe ile kOylülerımize bay. 

,. ' i . L 1 h d'I . 'h ı· d 1 venı· ôd-retmenler alt111a ahrımıaı ve bo k aasebetlerlmizin mahiyet nı açı .. kündeu daha yeni re~mı b:r m a e ı m~sı ı tima ı var ır. ramıo kudsiyetioi au atmış- ı ' 5 v arar 

ça •iyliyebllir bir karakterde haher yoktur. , .s~ ıank '!1~Ydan ı_nuhare- tır. Muhtelıt öhretmen okuila- kolöp omomi kAtihi marnf 
.. kunette oldatumuz için po- Gliyri resmi haber Selu hasmın her ıkı taraf ıçin çok B d .

111 
un- rındatı mezun yedi ge · ıa- şeker tüocarlarıodan B. Ali 

llttk..,,,., ••lecekte de ıebatl• · · d lı akAtının inkipf büyük ehemmiyeti vardır. nn an sonra mı oy . . nç vı M . . 
takip atmektea çeklamlyee•tb· :::'!k~; ~d::unu bildirmek Mısır hareUtıoıo yeniden lar oyna~mı~ ~avul . zurna yetımız _emrine verilmiştir . obıddın Haoi Aekir imaa. 
Slyantlmlzdek; dürüstlüğün her d. T k 11'1 dan mubart· canlanmıı olması hasebileıçalmmıt ve koylulermJlZ şen Yenı ögretmenlenmız mü· ııle boJge ha,ksnhgına Be-

b_t_ teır. an ey · l ı·b· - · · · kil · ' tarafa alt faydabranın, u un besi devam etmektedir. Londra aHetelerı bu harekAı ve e.~ ence ı ır gun ııı::çırmıı- nası~ o u ara tayın Edılecek- tediye 
.... ı.a..ıpı.rca tekdir edilditial lngiıizler bu tank meyda:ı ile alAkadar olmaktadır. lenlır. lerdır. lr 
ıaaıJoras. 
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Havai isi Mersin ve YAZAN= 

.:. Kurtuluş Emin Aslan 
·KARAKAŞ 

1 
Savaşl •Jık mücadelede Mersin 

1 
ve havnliai fedai müfre 
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Bu istilıl.ıHrat bültenleri devamlı olarak uhnmış olup bu su. 
rt tle memleket ve clllnyn \llZİ)ellerinclen dl"' mnntaznmnn halıer
dar ediliyorduk. 

Yağda nahiyesinin teşkihltına memur ettiğım Mirza bey tnra 
Y< tından yapılan mOdııfuai hukuk ceınıyeti riyasetine Keloluktan 
n< .l't- ehmed .Emin ( nanı diğer vntıınperver pazar hN·n ) azllhklarma 

da; Refık ( ely~vm Sılıfke hava haber verme ımbaylurından ) , 

h Mehmet ve Hnseyin efendiler tayin edilmişti. 
c Evvelce ismi geçen mitralyöz zabıti Tevt'ıke; bana Konyada 
d ıltıhtık edenlerden mHrnlyôz ZAhiti Hamdiyi yurdımcı .oıa~ak 

göndermiştim. O da kendisini Yağda nılldafaai hukuk cenııyetıne 
e bir yardımcı sıfatiyle ve ask •r celbi i~·in vermiş olduğu anlaşıl· 
k mıştır. Yağdn mlldnfaai hukuk ceıııi)eti rei i Mehmet Etniıı (~u'.11 

diğeri pazar hoca) tnrafmclan nldığım raporu dtt berveçlıızır 

ı ka) ı ediyorum: 

Efendim; 

Mağarada fedai müfreze kumandanlığı 
Canibi ôlısıne 

Yağda: 21 Şubat 335 

MnH\zım Mustafa efendinin teşldlatını ikmal ettiği kurra ef-
radı peyderpey vnrut etmektedir. Fakat Hamdi efendinin gitmiş 
olduğu karyeler dağınık ve bir çoğu göçebe halinde. dnğ ~r~la
rında bulunduğundan askerimizin bir lıafladanberı de ıçtıma 

eclenıiyeceği kanaatindeyiz. Halbuki efrndın Uç gOne kadar 
behemehal içtima ettirılrııesi emri ftlileri iklizasından ise de kar
yemizin bir çoğunun aşiret halinde bulunması ve her köylln 
yekdiğerine sekiz on saat me afede olması dolnyısiyle bu ınlld_ 
det zarfmdtt ne kadar U\cıl edıl e ıırntlub efradın cem'i ınOınkDn 

değildir. . 
Elbise ve saire için Sılifkeyf\ gönderilecek postadan emrı 

Alileri nzere ı::arfınazar edildi. Nezil\lilerinizaeki hazır elbiseden 
hamil arize ile 2fi takım elbise ve 25 takım iç çamaşırı ile on 
veya yirmi çift kadar mazbut yemeni irsal huyurulcluğu takrtirde 
oraca takarrür eden fi at üzerinden esınan i kasamızdan tediye 
e,lileceği heyeti idaremiz ıradesiyJe arzolmıur. Seyyar müfrezeye 
mUrettebatırııızclan iki neferin Tevfik efendinin vnrudunn haber 
almaksızın Mağaraya iltihak etmiş olduklarından merkumun bu
raya gönderilmesine hlzımgelerılere emir buyurulmasını ve gön
derilmediği halele tahsisatlarının kasamızdan tediye edilemiyece
ği dahi ıH\veten ·arz olunur efendim. 

Yağda MOdafaal hukuk cemiyeti 
Heyeti ldare Heisi 

MEHMED EMiN 
-SONU VAR-

i 1 a n 
'l' C. Zi rfla t Banl{ası Si ı ifke • 

ajansına bağ)} G8:J nııınaralı 

Tel{ir Çifıiği · 1'aı-in1 Kredi 
kooperatifinden: 

Kooperati fiıuiz ortakla r·ı rıdau ı opJa rımış haleıı 

depomuzda mevcut 30 toıı iJe satış giinüııe ka
dar toplarıacak sn:o;anı 15-1.1-9 42 tarihine mii 
sadif Sah giirıü Silifkede Ziraat Baııkası bina· 
sında satılacaktır. 

Taliplerin ·;art11ameyi görmek istedikleri tak-
dirde Silifke, Mersin, Jzmiı· ve isfmıhul Ziraat 
Hankalarına miiracaathu·ı ilaıı olurıuı·. 

683 sayılı 
'fek ir Çiftliği T. K. 

(1383) Kooperatifi 
• 
1 n 

lçel Def ter~arhğın~an: 
Ueber ıuledi Kiloım 

Adet 

6 
3 

19 
27 

JJi ra Li. 
100 

Kr. Nevi 

00 Demir, gemı çııpaıu 
20 » Ktlitli 
15 Rıy demi~i 
40 Demir çubnk 

gemi tıalah 

l>euizderı çıkarılan ve giimriik an barı JlLısa. 

liıadeki iskele iizeriıade nıevcul 'e evsafı - yuka-. 
rıda yazılı demirh·r 2i) - l 0-~42 tarilıirıth)u itiba
ren l .) glin müddetle sallşa çıkarılmış \'e ihalesi 
6- ı ı -942 tarilıiııe tcsadiif edeıı cuma gfnıii saat 
ı 6 da Defıerdarhk nwkanıında yapılacağından 

talip olanlerın tayin olunan giinde dairemize 
n1 tiracaa ı ları liizu mu ilan oJu mır. ( 134 9) 
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Emel{ 

n 
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• 

Sayın Çifçilerimizin nazarı dikkatine - Hirinci(hn artan - Kı;ndi ınize göTe,.in•iz lın 

bugün yaklaşmıştır Hakiki kuv· zama!ldan fazla ve 

vetlerimizi •a""lam vaziyetimizi k <>tlı·d ç·g· 1 · · kk l f b ·k d ı> • avvu ır. 1 'il Cfllll llH1''3' t.A en 3 J'l ·amJZ ep0Slln3 bulandırıp gölgelendiren bir ma k 
1 Azıt. .ar adse arım: 1 ~. f ·ı · 1 ı;. •• f d f b 

nevi telaş ve utırap hansı, bu Dürük vazıfo günleri, Mıl- emanet Hl'31\.31l Ç Çl CJ'Jll •ı gun zar lll a a -
gü~ uta~ımızın ~ıeri~lde ,.~~e~ let Meclısiniıı büyuklüıtüuü te·l rika deposundan kaldırmadı~ı takdirde Piyasa 
tedır. Boyle hal er .. r m et cea8ı:;m euırmek ıçin kırrre\lil ·· · d l k ı. d l' ·ı ..... k 
hastalıklı ve zayıf goısterlrler. f l .., K h k uzerın en salı ara ue e 1 verl eceuı açı ca ya-. ırsat aruır. a raman ve ır· c • 
~a-stalihkl~·k ml iliı~t ~ bütnlye~erı,l h~- meılı ordumuzu h zır bulundur 1 zı lı old uıru halde bazı mfö'-terilerimizin günü ue .. 
rıeı le ı e er aut'a e uzer erı· _ ~ "i c 

1 b _ mamır, bugun her ıamaodao b k b.l . ... . l 1 ld 1 · d 
ne çekerler. Bu sebep e lr gun 7.irade lihımdır. Vatanda is\ilı· ceu U a 1 Çlf:;lt JlllS a arı Hl e en e e Ciro e e-
bilmediğhıiı bir istikametten · . k b 1 ı 1 • k ki .. ·· ı ·· ·· 
ve b lmedığlmiz bahaneler altın-ı· salı artıraca ted ır· er, _ası g~-, .. e. sallı ' arı goru muştur. 

rıielık rol!ıırıdır Harp tQıne gır , • ... •• .. b k b"t · 
ldn vatanımızın taarruza maruz: 1 11 ııı. k • ~ClleHJll def>O dal'lıgı ''UZtmderı U a il Çl· k l ·h · r · B" "k M·11 t mıe \'e mı et sa ıımeuaııı bJ _, 

Ma m1 .8 ~1 
•

1 tı~da ~ot I uyuk 0 •• : ~ gıısııaa. dü9ml:d ~ıhı her mahra frİller ilftııilıaye fabrika deılOSllllda bırakılmasına ec 11101n cı dı o ara g • o· • . • 

nünde tuta.ası icabedcr. m~yeti gö:e alacak ve bü.•ür~ imkan olmJdıirından ve esasen bu gibi günü geç 
mılleıçe kulfe, fc nıme\te bırlı " 

Şuarsıız bır ı:oaret iıavılfll Qimızi ve b"raborlıg mızi gihle mi~ çiğitler fabrikamızca satılmış bulunduğundan 
Aziz arkadatları rıu öo6nde caotaodıracak ıa- v:ıdeSİ ırecen puslalaf'lll başkası larafıudan alııı-
Şuursuz: JJir ticaret havası, mendarı2. Burük Meclisın ve b • I . k .ğ. 

ondan ferııli ziralsr "•bi daA- ı - illa ması, gerek Salın 3 311 Ye gere emanet ÇI ıt-bakh sebepleri çok atan bir "' 
ıaralı: her vataadaeıo, Cumhıırı- leri bulunanların ,·adesinde kaldır!lıaları ilan pahalılık belisı, bugün vatanı- ret hükumeıine sardım eımesi l 

mızı iıhrap içinde buluodurayor IA~ımdır. O llUUI'. 

Bu halin umumi harpten dotan Tarıhte, bilvük meseleler 

kendi hu~usi şartlarımızla ilgili halletmie bir mılletiu evlfılları

olaıı sebeplerini ve çarelerini rız. Kendimize, mıllo\imiıe, gü j 
tenimiz, her vaıir"tte en isaCumhurlyet hük(ımeti sizin yük· 
betli tecibirler bulaceAımııe, gü· 

sek nazarlarının etrafiyle ıerip tenimiz, har zamandan fazla ve 
1 anlatacaktıe. Eminim ki mlllet kunetlid ir. 

(1378) 1-3-5-7-10 

i ı a n 

Satılık hizar makinesi ve memleketi o hayrına olan en 1 Bürük Mıll_el M~clis'.o bü· 

isabetli tedbirleri bulacak11aız. • ~ük m\111 muıyellerımızın ea l k 
1 · d 111 · ı ·h· · Konıı>Ie bir hizar makinesi acele satı ı lır. B. • ·· d",.- n t hl.k ı· kuuetlı e ı erın tarı ımıze 

ızım gor u6 um z en e ı e • ı d • k 1 · 
hastalık, iki senedenberi cemi-' bir datıa kcırdııdecektir. isli yenlerin Urn umi ~lağazalar a ıs e e ınşaat 

1 yetimiı. lçiııde Cüuburiyet hükü-1 Zayi nüf 08 hüviyet şirketi miidiirlüğiiııe müracaatları. ( 13 'i 9) 
1 metlerini muuffak etmeıaek 2-8 
ı ic;in estirilmiş olan zehirli hava ciizdanları 
I dır. Bu zamanda hiçbir memle· llerairı .Kiifu müılürlü-
1 kette ağır mahzurları olmayan 1 ğönılen al mı' oliloğom oğlum i bir tedbir tılaımı yoktur. Millet ı' Maataf~1 kızım Jtmiu ,, zev-

Memleket Hastanesi dahiliye nıütahassısı 

Dr. Hasan Tahsin Soylu lerio sıkırıtılara maruz olmaları cem Durdaoeye ve 'abRıma 
çaresizdir. Bu devirler, harbe '.&İt oiifo~ hüviyet cö:ıdanla

girmlş yeya gfrmemit memleket rıoı kazaoo kaybettim. eni-

lerin hiç biriai için, engin ka- lerioi alllcagımızuan eskileri 
Da kere askeri hiımetinden terhis olnvarak asit 

ıançların bulunmaz fıraatları nio hükmü kalmadıgıııı iHiu 
vazifeRi başına döomö~ oJ<logurıdao muhterem hasta-

değildirler. lahrabı azaltmak, eder im 

millet tabammBlünü arttırmak, Mersinin Gözne köyün-

muharebe dışında kalmak ve 

muharebeye girilirse şerefle ve (13 2) 
den Mnstafa ogln 

lbralıim Taşkın 

larını Hastane Olldılel'iu<leki eski 

teda,iye başlamıştır. 
evinde 

aelimetle çıkmak için tek çare z . ehadetname -
resmı vazıre sa ıp erınc ve cD 

1333 yılıııd.t Tarsus . Eski r---t-A~.A.,.,...-rTİLİ 

kabul 

. .,. h' l . ayı 'I ~------------ , __ 
batında Cumhuri1et bükümetl· ~ · ~ -'-" 

ne candan yardım etme~tir. ~aray ilk mektebinden aımı~ Dt··ınyanın en sağlam 
· olrln~um 11ehıtdetoamemi kay-Bütün eksiklerile beral &r r; v 

bettl·m Yenisini alaca"'ımdan 1943 d 1 Al en iri neticeiEır, aocak hükumet 1 • "" mo e man 
tedbırle:iuiu dıkkatli olaralr ıü·'~skisinin hükmü olamıyacağı 

ve 

rüıülmesile elde edilebilir. Acı ıılAn olunur. L R d J 
ıle ba\Jrlamalırız ki milletin Mersin ·~•mişerif mahalle- orenz v~ Ryaod,~orı 
laeCJ ış arını teoıım eımek ro· sinden Mahmııt Ercan .,. .,. 
ıuuda CLJmhurııe\ hüku ne,ıe- (1384) 
rıuın sarteuıkleri garrellere, tkı parçaları 
senedenbeıi, cemıreıimıı ıara- S t l k EV ve . 
fından hıQ vtırdım edılmemietir.I a ı ı Resmi acenteıne gel miştır 

1 
feto bugQo ılk hallOlUDR08k me- depo 
seıe umumi uımat hausınıo Garantili Radyo tamir edilir 

1 iade edilmesidir. Merainde hükumet eivaranda 

Bulanık ıamanı, btr daha Soğuk hava deposu karşıaıoda Şeker/eme, Bisküvi, Çiholat, Valiz 
ele geQmez fırsat s111an eski pazar caddesi üzerinde 55 nu-
batakQı çıtlık aQ'ası, ve elinden maralı kirgir fevkani n •e al· Ve ayakkabı ge/mİftİr. 
gelse teneffüs etıiQımiz baur ı tında 53 numarala depo beraber 
ticaret meta'ı rapmaQ'a retteneo satılıktır. Köşkerler karşısında 

1 

gözü dormaz vurg.ınou tücııar Bina sağlam n iyi malıe- '"'1ehmed Gediz 
ve bütün i:ıu sıkıntıları politikA •e ile yeni yapılmıt auf kon• ._ __________________ , ______ _ .... 
ihtirasları için bürllk fırsat sa· foru haizdir. 
nan te hangi ret.ancı milletin Görmek için, içindekilere 
hesabına Qıılıeuıtı belli olm&ran pazarhk için de Mersinde Uray l!m _____ _ 
birkaç politıkacı, bOrük bir mil cadduinde AH Raif elbiae ma· 
letin bütün hara\ına kQe\Ah bir tazuıoda Sadık Bektat'a veya- Ademi iktidar ve Belgevpklifine 
surette kunda.~ kormaQa elıe~ but Toros Limited şlrketinda KARŞI 
maktadırlar. Uç bee rtiz kieirı Kemal Erıine müracaat edilme· 

geQmiren bu iusaoların tatana ıl ili.o olunur. FO RT o B 1 N 
kareı aeıt.:Ar olan ııırıırlarınt gi· (1375) 4-1 
deı:mek rotu elbette tardır. Det -----------
let te millete sövmek. milletin 
nefsine ve hük(lmetine güvenini 
zebiıleınek iktidarını kimsere 
vermemelır ız. Tıcııre\ın ve ikti· 
sadi faalıretleriu eerbestliQini 
bahane ederek roilleıi sormak 
hakkını hiQ kimsere h"iQbır ıüm 
rere lanımnmalJrız. Hırslı polı· 
tıkooıların mille\ ıdaıOtıi üsıün· 

cie dahıli ve harici bir ıiraseı 

rörüımelerine arla müsaadtt eı
memeliriı. 

Doktor 
Hayri Ozban 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
sineması itti~alindeki mua
yenehanesiu de hastalarını 

eskisi gibi kabule başlamış
tır. 

Reçete ile satılır. I-J er ecza nede bulunur 
S. ve 1. Muavenet VekAletinin ruhutım tıai2dir. 
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Yeni Merain M.athhtınrla Raulou~tıı 


