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Mıt1ırcla lngiJiz barelditı irıkişaf 

etm 'ktedir. 
Mihveroiler iı tizamsız bir ~u · 

rethı rioat etmektedirler. 

Sa.lııbl Te fJaıam ı.:e,riyat 
MGdOrc 

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 
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G"'Ô"N:CELl:K SİY ASİ ~ABER. FİK:IR. GA.ZETESI 
- - -

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 Yılı 1 Sayı 

15 4349 

Yardımsevenler Cemiyeti 

Büyük bir balo 
verecek 

IÖrnek 

alınacak 
bir hamiyet 

Manş 

sahilindeki 
istihkamlar gözden 

geçirildı 

--------------------~ 

Cumhuriyet -----
~-----~------ -

Yazan: 

agramı 
Çi/çiler Birliği Reisi 
ALI FIRAT 

Sanat tahailine gidecek fakir çocukların 
)'Ol masrafını ödeyecek 

Vatan ve i8tiklülimizin 

nıubatazası içiıı hudutlarımı
zı hekliytın kahraman ordu· 

muza kışlık hediyeler veriJ

meyo başlanıldı~1111 !.ıaber 
alan H llHusi Mrıbasebe mü

dtirlüğiinden miitek~it B. le
ınaıl Halclunın kain biraderi 
B. lrfarı Biricik, tedarik et

~iş olduğu yürılerd~rı kondi
sıoin ördüğü on nöbetçi eldi
venini 11a9iz bir hediye ola
rak gazetemiz vasıtssile Kı
~alay Kurumuna verilmek 
öze re idarebarıemi'Jle teati im 
eylemiştir. 

Bedin 5 (a.a) - D.N.B. 
ajansmm öğrendi~ine göre, 
Fuhreri:ı emrile istihk:lmları 
teftiş etmek lizere, istibk:lml~r 
müfettişi General Y akof dun 
Manş sahiline gelmi§tir. Ge
rıP.ralle beretber batı istihkam 
!arı müfettişi Şmets de gelmiş 

ak 
Jiğ Cumhuriyetin 19 uncu yılını terdi. v dnkiir Türk milleti 9C ca 

Türk milleti kutladı, Cumhuri- onun büyükleri tereddüt etmedi 
yetin milletin ruhuna ne kadar nihayet karanlığa gömülen tarl
tetabük ettiğini, tarihimizde aç- himizin yıldızı doğdu. c.Dahilde 
tığı fevkalade dev,.eyi ve bu 

1 
milli hakimiyet, hariçte istiklal> 

rejım ile hükumetin kısa bir Bunun için Mustafa Kemal Ata 
müddet zarfında memlekette , türktür ve milletin bu savaşı 
gördüğü hizmetlerin vasıf ve istiklal ve kurtuluş avaşıdır. 

Şehrimiz Yardımsevenler 

Oemiyeti idare heyeti •e faal 
üyeleri Bayan Semahat brge 

uin haşkanhkJarı altmd top 

lanmıştır. 

tnplarrn yay;ıJmasına; 

• g 

lm 

mikdarı kalem sahipleri ve ıöz 1 Şimdi dünyayı kavuran bir 

Bo toplantıda 5.12.942 
oomartesi günü Tüccar ku
lübünde bir balo verilmesi 

i9in Vildyet makamına baş 
vunılmasuıa; 

Baloda B9ılaoak serginirı 

çok cazip olması i9in gerek

li tedbirlerin al rnmasıne; 

Bııloııan emsalinden üstün 

olması için her türlü feda
karligııı y~pılmasırıa; 

Sanat tahsili için Aydın 

ve A nkaraya gidecek olau 

fakir talebelere talebe Yetti

kaıu ile yol paralarının 

Varlıklı hemşebrilt'rimi
zin bu hamiyetten örnek ala
rak derhal bediytt verme ya-

tir. söyliyenlerimiz tarafından birer i harp içerisindeyiz ki bütün mil-
General Yakof hemen birer izah edilmeke çalışıldı. Jetler deniz dalgalarının üstün. 

hemen bitmek üzere olan hır Dördüncü seneye giren dünya deki köpüğe benziyor. Mülki 
istibkamı (eftiş etmİ9tİr. Bir harbinin doğurduğu umunıf ik- tamamiyet ve beynehnilel nıu- il 

top batar yaı:n istihk~mını lef- tisadi buhran ve bunun me~- kavelelere müstenit karşılıklı ile 
tiş eden Genere l istilık~m in- leke tim izde_ ~eydana. ~elen akıa I uygı ve emniyet adalet ve hak V 
Şaatmm ka"dettiği terakkiler lerl ile hu.kumetimız_ınd a~~ıt prensiplerine değil de ancak her 

. . , . b " uurlu tedbırler uyesıo e ur ·11 . k d" - -
den dolayı memnunıyetını ıl· ş lb "k ~ ireri· mı etın en ı gucune dayanıyor 8r\lo tertip heyetirıe muh· 

telit ve se9kiu zevatın se9il
mesine Ye kendilerine ınek-

ve_ 
milletinin su Ye su un Y Z f d 1 ti . d" dirmi~tir. Gecıeral Ya kof ordu . d iftihar ve gurur verici ayı n e crın , ort seneden 

kumandanile beraber yoluna dsıa e u anlatıldı. Bilh81sa bura· beri muhtelif aebepler ileri 11u-rilmesine karar veriJııı• ı· ., ır. rışına haşlıyaoaklarını kuv
vetle ümit etoıektqyiz. 

d . . urum ül k · tU- k 1 evam etmı~ıır. d durmak lazımdır: r ere il aya maruz a ışının 
a E kiden Türk•ÜZ harp o{• bilmem ki baıka türlü izahı 

mazdı. Her harpte o mutlaka mc" cut mudur? Husu i bir tebliğe göre· Akşam Kız 

Mısırdaki mıhver k~vvetleri s:b~.~~e0~.~~~ .... 
erioi alır .-e idareyi elinde'! tu- Şükranla kayde değer ki bu 

;anların istek, anu ve ihtirasla· büyük harbin bıışıodanberi Cam 

. t . sız '- ld . d evve)oe lıab~r verdigimız zn zzam na e rzcat e igor Ak~aın Kız Sa1ı11t okula iı;iıı 
rını müdafaaya memur gibi va·,huriyetin kendisiyle fazilet dev
zifeye koşar ve milli yapılııının rini yaşadığı İnönü başımızda 
kendisine verdiği bürhanla silah bulunuyor. Ve kurtuluşun milli 
oyuoundaki kudretini tarihe mal birlikte feragat Ye fedakarhkta 
eder, fakat harbe girdiğinin se· : bulunduğunu çoktan irşat buyu
bep ve illeti mevcut olmadı~ı rarak büyük bir azim ve dirayet 
için hudut.uz istıraplar baş 1 

le dahilde sulh, hariçte sulh 
gö•termete başlardı. 1 esasını bilfiil kurarak kararımız 

talebıı kbydrna devam edil· 

ingilizler 9 bin esir aldılat'.-ingiliz kralı :~:k~:Ji:~.~~y~~.:::.::··~~·;~; 
.komutanları tebrı·k ettı• gfüüermekte oldukları yakın 

- ıl~i takdire şayan bir dertı· 

ı • • ceyi bolmuş ve kaydedileıı-

İşte urtuluş ıavaşınıı kadar 
1 
budur diyor. Büyük Türk ordu

mütemadi yıkılışımızın yegane •unun aulh ve sükutun idamesl 
sebebi de ancak istiklal savaşını yolunda sınırlarda ••n ve şuef

illet duyarak ve hedefini an- le vazifesinin başında bulunması 
lıyarak yapmı,tır. Atatürk milli bu büyük lradeı.in en mesut 
kurtuluşun yegine yolunu gös- netfceıi değil midir? 

. ( ) Kabi- .. 1 •· • o · Kahıre, 5 a.a. - i b" r~ muş ve bır okadarı da tah 1 Ortaş rk crdoırnnnn hüyiik )erin flayıeı şimdiden 5 yı 
rede dön akşam husus ır rıp edilmiştir. 5 bin tonilato- muusff~kiyetinden vo kati gbçmiştir. 
tebliğ ne redilınişMti~b· k v lok pir ticaret gemisi batırıl- neticevi elde etruelerinden Okula ait bir9ok malze· ). d ı ver o - mıA S b" t . • . üd .. 

Ba teb ıg e, b" h 1 ."' lD onılatoJnk lıir ge- itnparatorou bötiirı koman-ıme gelmiş ve Maarıf m ur • · · t· amsız ır a · mı de t h · · d"I 
_, • t mekte o u an Hususi teblj.ıt· vetlerıaıo ın ız ld ki n rıp edılmiştir. 1 dan, zabitan ve ederi tebrik Jügiinde şiı:ııdilik depo e ı -

... e rıoat e . . eın sonnuda te buJunJulfonu bildirmiştir miQtir. 
Spor: 

bildirilmektedir. . miittdık .kuvvetlerirıio ilerle- _____ .:..__·:.!...,_:..._ _________ _ 
Yine bu tebliğe gör~ Mıh :-i,irıirı de-.am etliği bildiril-1 A 1 1 o·· re 

ver kuvvetlerinden 9 hinden mektedir. 1 m an ara g 
fazla esir alınmıştır. Esirler Kahire. 5 (a.a.)_ 6enentJ • 

arasında bir de general var- AJeksandr bütün hava, deniz' Mareşal Rommel vazıyete 
Bölge Futbol birinciHği mü· 
sabakasının en mühimmi 

dır /ve kau kuvvetlerine onıuıni 1 " • b·ı· 0

250 den fazla_ ~ank 2
7
0 b.~r tebliğ yapar.ak onbeş günl hakım ola 1 ır 

top tahrip edilmıştır. .. .• _ 1 ı uk borek.dtın ı mparator)uk- f Bölgemiz futbol hi rin oi- y~r nln n oyun en ları' birer 

yarın yapılacak 

soo den fazıa u9ak duşu ca arnka ııe takip edildiginiı Mısırda, Yunan, Yugoslao oe A oustra • lıg; müeabakalaıı birinci dev b,,., ve ıovıu oıarak moka-

-=---:_ / J h b d" raeiııdo bavaıııa yagworJrı yese edeoek olnrRak Yurdun -L d t l . )'Q , 
0

, mu are e e 1Y
0

' oloııo vüzüııderı geri lıırakı- t ., .k r.:ı • ra gaze e e J " ı 0
" ııı , uuciia :le atletik bir 0 n r l 1 Berlia, s (• a.)- SaliihlyetU , .. dımiyl• fag•lizl•r !''"~';'~!: lan llo•·•iıı İdman Y ıırdu üotiiıı lligü gi;zo 

9
., P•r. 

aakeri mabfellerde.n öğreaildi- ı muvaffak olmuşlardı. ubarebe· Gtı119Jik kulübile Dmi~ Hl\rp \rarın yekdigerile karwı-
ti .. M t k var topçuları m 1 .. .. .. 1 k .. ., Mısır zaferinin ehemmiye

tinden bahsgdiyorlar 
Deyli Telgraf diyor kı: 

Çöl harbi daha birçok ıanalar 
değiıiklikler arzedebilir 

Ve 

Londra 5 ( .s.)- Bugün j (Parlak bir zafer ) başlıkh 
saat 22 de' 9ıkan Londra ga-'l bir başmakale neşretmiştir 
zeteleri Sekizinci ordonorı Bu makalede; dar bir sahaya 

kazandığı zaferlerden balıs sıkıştırılmıt olan Romm~ı 

eden b şmskaleler yazmakta- kendi kovvotlerini kurtar

dır. mak için bir fare knrnazh-

Gazeteler bıı zaferin Bir- ğile hsrbedecektir, d~mekte-

leşik Amerikada yapacağı dir. 

Oeyli Telgraf gazetesi de: tesiri beJirtmekte ve mem-
zaferrn tahmin edilemiyeoek 

noniyetle karşalaoaosğıoı bil- . bir sürat.le kazan::Jdığını, bu-

dirmehtedirler. nan daha gö9 vazifelere baş· 
Gazete) er, hava, deniz laog19 teşkil edeceğini yaz-

kuvv atlerinin bn movaffaki- makta ve 'onları da yazısına 
yeti ietiMmar edeceklerini •e iliTe etmektedir: 

dötmana oefes aldırtmayaoak Çöl harbi daha bir9ok 

)arını da yazmaktadırlar. şanslar ve dtığişiklikler arz 

Deyli Herald gazeteai; edebilir. 

ne l'Ore ısırdaki muharebeler an sa M "k bf f liyet aö 8 oku o guon rnnım Hl usı, .mu- laşaoak oları bu ikı" ın .. zı·yet seki . . - - 11 de çok buyu r aa o • • , 

zıncı gunu oldutu halde hi I er ğ Amerikan 88 baka tertıp komıtesı kara- lüzuınt1uz toıertlıklur .. v .. kasd"ı' la fİdd t• · k b · l termişler ve 8 " b v " .., 

.e ını ay etmemışt r.. tanklarına tealrli atışlarda U• rih yarınki oomarıe i guııu favullore 
_Eı_aJemeyn çevresinin şımal lunmuşlardır. Bir sas.t. z~rfında sant 15 db yapılacaktır . kurban olmazsa keaınunde general Mongomeri ı ıı tank tahrip edilmıştır. Bu ,, .. rnutl~ka 9ok he) eoavJı 

bütün kuvvetiyle büyük bir ta· da Alman bomba uçakları I.1ognne kıldar yapılan zevkli hı" r -çe 
ara 1 · . ı oyun seyretm k arruza geçmiştir Harekat başla· 1• lliılerin Beııı:0 kamyon uı- ksr~ılaşmalar netıcoımı ue şam f 

8 
t k e 

. j ag k b" kıamını ( ır a ına avuş CP.. ız nıadan ev•el Alman ve talyan na hücvm edere ırd d "'t piyon lak yolund" her ıki ta- (.. · ' • il • l ı k bir kumını a nı;ı • 1 ~onu sa 2 de) mevz erı topçu ateşi altına a ın ya mış, kım da aynı pu vaua sahip - • 

:t•şlş•tel buB at.~ş 6 saat. dkelvıım, mııtır (S:.uu ikincide) balnomakta iseler de gol aTe Nikah töreni 
m r. u llealmdc tan arın __ _. ~ 1 · 

. . . . h• rajı bakımından İdman Yor- .. Mem eketımizin yetiştir-E 1 ekt rik Şirketının bır tavzı 1 dıı dRba avarıtojli bir dorum l dığı kıyııutli adliyecılerım iz-
dııdır. ı dr n . lıflkım nam1edi B 

. · Güzıdt} ~ . · ı d - .Ô Yan tir. Sizden telefon nldıktan • 0 n_- Meersın İdman Yurda .· Y. en_eı 1 e agerh rniıl Yeni Mersin gaı.etesi mlidilrlüküne kıyec } d 
25 Birinci teşrin 942 tarihli ra ilan yapmağa teşebbüs etmış Gençlik kulübiintin serıeler- / 1 eıım ı z en maiyet me-

ld . muru B Muamme T nOsbanızda (Mersinin derdi elek· degi ır. • M _ d den beri takdire deger bir gay .k r apucu t ik 1 "d• ) b 1 it d ilk arızanın tiimırl uç gun e . . .. nun nı ah törenleri d" 
r ıneae eıı ır aş ığı a ın a "k 1 l ğı tahmin oluna· retle muhafaza ettı~ı bolgeJ 16 da be led J un saat 

ki J'Uınıza karşılıktır· ı ma 0 unac . . . ıye Sa OfJUnda y • 
· rak ilanda üç gün şehrın hır vampıyonlugonu bu sezonda pılmıştır. a 

d e_u yad•:·~••.• elektrik ı,ı .. ı. kum••• ••••r•• v••llmi1••et• .ıdeu ka9ırmam •• i9hı hu Meras.mde başta Var . 
e goıter ğınız alakayı sayın b ld" .1 1 "dl Makine durdun_.. .. k"" l • S h" Ô ımıı 

halkunıza •aziy~t hakkında ma- 1 ,,., mld şktı . "'onra bazı ba•ka gnıı u go at"eraıı avnntajı a. ıp rge oldu~u halde de-
lup açı ı an .. " ı.J'\f" d 1t"ld" J-1 y v ~ d· Jümat ver'lmesiııe inıllan verme 1 d ta· lr ve temiz· " 11 ı ee;ı ır. ••man ordu aır mu ıranıudan bir •·ısmı . b k kıaam arının a m C h . .. 

81 • ımı~dan da !ayanı mem· lenmealne liizum gÖ&terdiginden takımının yarınki karşıl ş- um urıyet muddemmum:mız 
nunlEyet gormekteyız: • takauup eden Cumhuriyet boy- mayı ya kazaııma., veyahut agır cezı reisı, dığe· hakim-

vveli şura•ını ıuh edehm f 1 ı· t k ıh• ı. h b" · · ı · · dl " 
k" b b k . d • 20 . ramının aza sar ıya ını arş uera ere ır netıce ıJe bitir e11mıı, a ıye eık~ın avuk l ı u ar ma lne•ın c arıza, bil k . 1 d bunların da J ' 8 

10·942 Sah günü aaat 14 de va· ya mt" ıç 0 
el k t meı,i lıbımdır. Aksi takdirde ar. ve seçkıu davE:ıhlerle ~enç k yapdmaınnı karar aştır ara UB a lerıu a kra b d 1 

ubulmu, ve tlrket hemen vill· 1 llk•lılar geee oiln- avantaj ibresi derhal kuvvet- k l a ve ast arı !ıazır 
b arımız ve • • ı.rn unmuşla ·d ~et, ~ledlre makaaıl•.,;• Y:'·' dü• çaı11.,ak 28-10-942 Çarşam· li rakıpled l•bino dönocektiı. NikMıl· 1 ır. l . 

ı be mla ulmdat vherb1nedlı.le e;a e; ba günü saat on dörtte makine Hfügemimi'::ı bu iki ov- . i 1 b kardı yapı an tıftleri 
a one er e 8 er ar e me . . . . mız e rı . e er, .. en ve mesut 
için raı.etenbe ilan göndermiş {Son o ıkrncıde) • kovveıh takımı kaurosondn ı hır yu~a kurmalaı mı dıleriz. 
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Mersin ve 

Kurtuluş 
Ha valisi 

savaşı 

haflraları 
-17-

YAZAN: 
Emin Aslan 
KARAKAŞ 

•Jık ml.icadelede Mersin 
ve hnvnlisi fedai ml.ifre 
zeleıl U m u m grub 
kumoı danı. 

1 ul p ec\ılmekte olan ma zem kendılerıne gönderilmekle 
eher M ğarada bazı n f rler n - ığrnzı şah ) e bıle ol a 
khırında vakı olan şıktletl rı nazarımdan kacnıı)or 'Ye km

' etlı dı ipllnin kurulma mı ıslı) ordum. Bu vesıle ile de sırası 
lınışken ınntrezelerime \ eı dığiııı şu emrı ~azı) oıdum: 

Emri yevmi 

Mağara: 23 Şubat 335 

1 - B IUklerden geceleri bazı efradın Hum hanelerme gi
ıek kumandan şarap ı tiaor rakı isti) or di) erek nhali~ i taz
k tmekte olduklarını ' bazı gec terde hiçbir e babı mucibe· 

mn tenit olmı)arak evıerd n adanı çağırdıklarını habar alı
vordum. Bunu hangi nefer, {'avuş. zabıt )apara şiddetle leczi~e 
derim. 

2 - Mnrrezelerimcle e a en rnkı şarap içmek katıyen mem
nudur. Bunu evvelce de teblığ etmiştim. 

S - Bnton bölük zabltum efradı!la suretı kntiyede emil' ve
rılnıelıdır. lşbu emrin umum hölUklerele leblığine nübet~i zabıti 
memurdur. 

f"lüfrezeler kumandanı 
E"'IİN ARSLAN 

Mutlan illfke) e bır tnr n ineıniyeu ve ilıfkede itıınat edi
c k kuv\el olmadığından bahı le müfrezelerım tarafından ya· 

nlacak baskmlarm ınuvaffa "etı ele talihe bağlı bır ke) fi) et 
d ye ka~ deden bintJa,. ı fohmet l~m n he~d il aldığım mektubu 

a dıkkate değer bir veı;ıka olınn ı tibarile dere ec\h orum. 

Mut: 25 Şubat 385 

Mağarada seyyar müfreze lcumandanı 
EMiN RESSA beye 

- 2 -24-2·3d5 a)et ınUhim v mahrem tHhriratınızı bugün 
ldıın. 

~ - nu .. ınanın v zi~et v kuvveti hakkındakı sizin malOma· 
tımzla beraber I:hımdi efemi den gel il 'e alih he) ın lahşiyesi 
olan evrakla Keloluk ıııUdafaai hukuk cemıyeti rei i Mehmet 
efendinin Mil'za be) e olan ezpere ini okumuş olduğunuz bir 
&rfta çıkına ından aı laşılmıştır, BU) Uk makamdan hıtreket emri 

tel kkl e) ledlğinizden bu husu:st ı bir mnctahalede bulmıamıya
a 11m tabıtdır. Ahalınin haletı ruhi:e i. bizim teşkill\tımızm 

-SONU VAR-

YRNt MERSiN 

Amerikada 
Seçim 

Almanlara 
göre 

Sayfa ; 2 

• 
1 1 a n 

İçel Vilayeti Nafia müdürlüğünden: 
Giliudire - Aııamur yolu iizeriııdeki Ananıur 

Navyork 5 (a.a) - Dun - Birinciden artan-
sab'lhk1 nüfus sayımının neti- Son günlerde Cebel•tarıka ahşap köpriisiinü11 kenar ayak anroşmanı yapıl-
cesirıdP ÜJmokrr.ttlar 159,Cum büyOk bir faaliyet göz.e çarp· nıası 3 921.Sf> liralık keşif üzerinden acık 8ksilt-

maktadır. iki lngiliz uçak gemi· • 
hnriyı:tçıler 141 ~zalık kaz1n- ıi, 6 krovazör ve birçok muh· meye konulmuştur. 
mışlardır. Cumlıurıyetçiler 22 riptcrte uçaklar burada toplan· Eksiltme 7-11·942 t:ırihirıe miisadif curuar
fazl..t m bu luk elde etmiştir. mıttır. Elalemeynin ştmal kesni: ıesı glHIU aal 11 de Nafia liıüdiirlfıg .. "'riiııde yaılı-

~evyork S (a.a) - 134 hlinde Anstralyalı, Yeni Zela _ 
sııçinı dairesinde y ıpıl ln inti- ı ba va Cenup Afrika kıta tarı dö lacaktır. 

. _ vüşmektedir. M k k k d habın net~cesı herııız nıahlm 8 1. 5 ( >-D N 8 uva at leruin~t mi darı 294. 14 lira ır. . A . C er ın, a.a. • • . 
değıldir yan seçımıude um 'Aısırdaki şiddetli muhare- T::->liplerin 'I icaret oda~ı ''e ika ı, ek. iltıuc-

lhuriyetçiler 9, Demokratlar beler devam etmektedir. Ceph 
16 Aııılık kazanmı~lar:Jır. nin IBğ eenahı Kaltaraya, 10~ den en geç 3 giin evvel 

1
afia nıiidiirlüğündeu 

Vaşın~ton 5 (a a)- Meb- cenabı da Akdeoize dayanmak- alacakları ehliyet vesikası '\ e teıniııal makbuzla
f ~an ve a.y1n azası seçiminde tad1r. Bir kesimde Mareşal Rom l'ile ~ününde komi '.1ona müracaatları. ( 134 7) 
ti k i , C . melin bizzat idare ettiği hücum ~ 
l.hmo rat r 17~1. umhıırıyet ı ·ı· 1 • b-t- a"' 1 k kta 22-27-1 -6 . Dfl ız erın u un 6 u ı no 
çıler _ 146, terakkı severler 4 ıarına kadar dayanmıştır logi· """ıı ==,....--~=-----==~--...,..__,..=~~,,..,==--,_-.,,...._ .. ı.~-,.,..~- ~-""'2,.,..·--1 
ve ışçıler de bır A1ah" lcazan- llz.ler ağır tank kayıplarına rağ- S 
mışla~dır. Umum1 vaii ~e~i- men hareketleri:ıe devanı edı- ayın l11ilŞteriJerİIDİZ9 
mindd ı~umhuriyetçıler 16 yorlar. Cephenin başka bir ke-

11 

Demokratlar da 8 valılik eld; siminde Yunan ve Dö Golcü 
Franıızlar hücum ediyorlar. 

etmiitır. __ Durum hakkında malumat il 

C 
ı. • L d vermek için biraz beklemek 

umuurıyet uayramm a icabediyor. Harekatın buodan il 
• ıonraki inkitaf tarzını bekle· 

y ampar k6yündE. bır mek liz.ımdır. 8anunla beraber 
.. •td • Maretal Rommel hareket •erbes 

musamere VeTl f tlıi•i elinde tutmaktadır ı ı 
Berlio, 5 (a.a.)- Yara res- Makine ve tamir ustası getirtilmiıtir 

Cumhuriyet bayramı mü mi bir kaynaktan bildirildiğine 

naeohetile ok al unda bir mö- ıöre burüne kadar teşebbüsü 
t d y elinde tutan Mareşal Rommel 

R~.m-~r~ erdıp .e 611 
• a~par lüzum gördüğü takdirde yine il 

koyu ogretmenı Fevzı Gulsoy j · t 1 L t ·ı· 1 Al· vaz.ıye a ııeat1.tır. ogı ız er 
Yanıp":- halkınuı bu möııame man ve italyıın rııevz.ilerini del 
reye g(iaterdikleri yakın ilgi- mek için yaptıkları taşebbüsler 

Mutedil fiyatlarla isteni en her şekilde erkek göm
leği yao1ırılmakta ve çorap tamir ettirilmektedir. 

Miicssesenıizde kadın elbiseleri ic_;iıı kaJl-
lama düğmeler de ) apılmaktadır. 

Mersin: Gümri1k meydam No. 17-18 
den d >layı •nöteşekkfrdir. de muvaffak olamamışlardır. Bu 11 (1345) 

Halk tarafıuda:ı yapıları muharebelerde general Alek• 
teberrülerder. basıl olan on aandr 500 tank kaybetmiştir. 

Ali Andiç 

·k· l 60 k F · o··ı Bu mubarebP-lerde Dö Golcu 
ı ı ıra uroşa evzı u 

" Franıız ve Yanan kanı sarfedil 
soy Qııcnk 11.~irgeme kura . b d f d ı· ıı· k mıf ve u e a a ng ız ant• 
muııa teberriı etmek ı.ureıile nın akıtılması korunmuştur. 
fakır 9ocuklar1 Aevindirmiş 

tir. 
Çooı.. k l!ısirgeme karomu 

başkaıı lığınca kendisine teşek 

kör edil ınektedir 

Satılık evlet 
Mahmudiye mahaUesinde 

33 vo 12 numaralı ev!er sa

hhktlr. 

Meınleket I-Iastanesi dahiliye nıütahassısı 

Dr. Hasan Tal1sin Soylu 
Bn kere askeri hizmetinden terhis olnaarak 

Uray caddesinde ba\dav cı 

Sıtlim Darçioöz'e müracaat 
Açık tefekkar 

Elektrik şirket·nin bir tavzihi Qoougamaıı tehlikeli ha11-
ta1ıgını derin bir vukuf ve edilme~i. 

vazifesi başına donmö~ oJd ogorıdan muhterem basta· 

larıuı Hastane olldıle indeki eski evinde kabul ve 

tedıniye tıaşlaınıştır. 

------------------------------.,..; 
- Hirincid"}n n.rtan - ı için akşamlara guruptan ~.tiba: bazakatla teşhis ve çok oan· (1385) 1-10 

faaliyete getirilerek şehr'n her ren beş saat elektrik motorlera dan hir alaka ile ı_,davi ede- -------------
tarafına cereyan verilmiştir. ıcrintn çaııftırııması •e yenı ten· rek ıcartarau sayın doktor Zaui reami m.r..har !'ı---------------

şehrin bu-ıbu-tu-n karanlıkta Tirat abonesi ahnmamnn karar , I J U GARANTİLİ Refık Kantol a ına ai e aygı T -
kalacağından endişe ve elektrik laştmlmıf ve daha ne gibi ted- arsııs Knşcular köyu D •• .., ) 

b• 1 \ • b d hf Ve AÜkr:inllllJZI 8Un&rım. h ·ı d l tınyanın 811 sag anı ıarfiyatının tahdidi eibetıne ge· ır er 8 •nmasının ıca e ecea "I resmi mii urı e aza an Me ı-
lloceı Şirket elde mevcut ma. Şirket fen müdüriyeti tarafından Fahri Kutluay med Ak, Mustafa Çıçek, Ali 1943 model Alman 
Jdneleri en iyi bakım ve en çok incelenerek rapor verilmesi ten S Boz, Mustafa Çora ait zatf 
dikkat itina ile kullanarak harp sip edilmiftir. por 
•onuna kadar şehrin hali baz.ır ŞiRKE T: Şehrin bütün ibti- mijhürleri kazaen za yı eyledık L R d ı 
elektrik ihtiyacını karşılamağı yaçlarına cevap verebileeek kud -Birinciden artan- yenilerini yaptıracagımızdıın orenz a y Ü 3 f} 
ön planda tutmakta olduğundan rette bir makinenin getirtılmesi Oyuııuu, iizöon bir mec- 1 eski mübürlerın hükmii olma Ve Radyo 
herhangi bir arızanın vukuundan için azami kudretini sarfetmek· raya dökiilmemceı için hake- dığım i!an ederiz. 
nvel tubit edilerek makine le beraber bu kudrete kavuşun- mio biitün dıkkat ve kadre· Kuşcular köyu muhtarı parçaları 
durdurulup tamir edilmeıine cava kadar elde makineleri iyi tinı gii~ter9oe~in hahlsra ka- Mustafa Çol' Res m"'ı acente ın e gel mı· ştı• r 
fırsat bulunduğu ve i-=letmege kullanarak mevcut bugünkü 1 .• k .. Azadan 

-s d · "d • . 1- 1 d t yen go?. yummayara ınu-
muktezl kömür, makioe yağı, ku retı ı ame ıçın uzum u te • . . . . . 

t 1 b
"td·n· t kd. d h birleri almak hususunda bütün tooa ırlerını şuldetle cezalan- Mehme" Ak, Muutafa Çıçek Garantili Radyo tamir edilir 

maz.o a ına ı 16 1 a ır e şe • • b l 
k ı kt k ı ht kuvvet n hüsnü niyetle çalış- dıraoagına kanı u nRnyoruz. {1387) Ah Boz 

rın aran ı a a maaı mu e• ------
mel değildir. m•ktadır. İ l a n Şekerleme, Biakuvi, Çiholat, Valiz 

Şirket harp sebebiyle yeni Hali hazırda yedek ku•veti 
••kine getirQJek imkin•n• bula· s-ı üçte birden de daha aı; olan Mers·ın in~isarlar müdürlügwu·nden·. ve ayakkabı gelmiştir. 
madığından elektrik sarfiyahoın makinenin durmadan çahşmakta K.. k 1 k d 
artmuı ve bir çok yeni abone oldugu ve bu makineoin de ni 2-11-942 günli nde açık müzayedeye çıkarı - oş er er arşısın a 
olmak talebi kar4111nd• zortuk- hayet tü7.umıu teınizliğin Y~P••- hın ö 1 ci11kolu ,.e 2 ı 3 ciukosuz barut san<lıkla ~ehmed Gediz 
ları bal edebilinceye kadar bu ması, kontrolü ve ufak arız.ala- • • 
arzuları tatmin edcmiyeceğioi rın bertaraf edilmesi için kısa fllllll ıuezktil' günde talibi çıkmadığındau 5- 11 
teemmül edeıck 23-5-942 Te müddo:tlerle durdurulmasına da • d l. 
16-10-942 tarihınde sayın Vali· kati z.aruretler olacağını kabul 9 4-2 gü11ÜU eıı itiuareıı 011 giiu müddetle tekrar 
mh.ln riyasetinde belediye reısl, etmek elbette doğru J,ir keyfi müzayedeye çıkarılmıştır. 
Nafia müdüru, şirket meclisi yet olur. Taliplerin '-'Üzde 7 ,5 hesabile ı 3 18 kul'UŞ 
idaresi içtima ederek mesele Bo keyfiyetin gaı.etenh .O· J 

tetkik olunmuş elektrik sarfiya tunlar1oda sayın halkımıza bil- pey akçesile müzayede günii olan 14- J 1-942 gii-
tının imkln niıbetinde tahdidi dirilmesini saygılarımıtla dileriz nü saat oııda idaremize müracaatları ilaıı olu-

Doktor Fahri Kurtuluş 
Tarsus Adliye kon?ğJ karşısında 

Muayene saatları: ll()r giiıı sahalıtaıı 

ak ama kadar. 

Çar anıba güıılerı saat 
çalışılır. 

14- ı 7 11 lkeviude 

(1206) 14-lf> 

nur. ( 1386) 6-12 

i 1 a n 
Satılık hizar makinesi 

Konıple bir hizar makinesi ac~le . autıktır. 
i tiyeıılerin Umumi Mağazalarda iskele in aat 

şirketi müdürlüğüne müracaatları. ( 13 7 9) 

__________________________ , ... ________ __ 

Ademi iktidar ve Belgevıehlifine 

KARŞI 

FORTOBIN 
Reçete ile satılır. If er ecza nede bulunur 

S. ve 1. Muavenet VekAle~iuin rulııatını haizdir. 

Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 
Adana Yatcami civarı No. 14 - Eski Selinlk Baakaaı 

(1167) Poıta Kut1uu ıos 
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