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•C Milli Şef in ;pc Maliye Vekilinin Sözleri: Hindistan mü~afaasım 

! ~:~:fr.~if:.~~~.- ! Milli Piyang'? kcirı Hintli 
! 0.,~~.:~~:·:: •• ~'"~ .. :.~~~::f 2. 737.873 lıradır Nazır 
K mi merkez heyotinıu ilk X 
K toplantısında Milli şefe Ray-M 

N gılarrnı '-'azifo bilmiş olan M 
M Kurum, Maarif Vekili ve K 

~kurum başkJ\lll Hasan Ali~ 
~ Yncelin mektnhuııa cevap k 
X \'oren MıJJi Ştjfımiz Oog N 
M rafva Kurumuna iltifatla· N 

X rmı bıldirmişlerdir. M 
K Başvel.ilimiz ye kuram X 
~ '~ba~k nı Doktor Reftk ~ 
~ Sayd m da yoııi kurumu J 

K teşvik edioi iltifatta bulun-M 

W muşlardır W 
:.ıc2ec. al: ':.c~=-ı:::::.c: ':MC ~:-.C"SIC;llllC. 

ingiliz - italyan 

Ankara, (sa) - Maliye Vekili Frıad A~ralı Aııa- k 
dola ajansı muharririne demiştir ki: gapaca 

«- MilJi Piyaııgo i<lareRi U4:1 bilauçosu hıuull\tıııda 
mühim inkişaf k~ydederek kapauını~tır. Safi kar 2,737,873 
liradır. Ho para santimine kadar Milli l\liıtlafaa. VokaJeti 
havacılık kısmına tahRıE!at kaydolacaktır. Ha 941 zor ~art

larına göre .,.,"'iki ysldan daha fazladır 94J de halka 
5, t74,7 3 lira ikramiye dagıtılmıştır. 

Jappnlar 
Filipind~ 
ilerleyişlerine de

vam ediyorlar 

Vaşingt~n, 8 ( a.a. ) 

- ------
Slovakyada 
Yahudiler tazyık 

ediliyormuş. - -

Hintliler bundan 
memnun değil 

lord Holifakı ma· 
zide hatalar 

yapıldığını ı6yledi 
Yeni delhi 8 (a .a) -
MiiRlümRnlnr bırlıAi reıBİ 

Jıra, Grıp'> 9e \'ey9el ile görür 
tükten aonra eunları sörlemieııı: 

Esir 
übadelesi 

başladı 

Harbiye ..Nazır lığının teb 

ı ligi: 

1 }"'ilipin adasında 

Bud1tpr~te, 8 (a v )
Siovak Yabodilerirıi ka91 

ran bir şebeke hnlunruuş ve 

sekiz ki~i tevkif fjdilmiştir. 

Slovak Y ubudilerine karşı 
tazyık artırılmıştır 8 bin 

Yabndi 9ah~nıl\ biirolarıııa 
görıdorilrniştir. Y ah ndılerin 

biiyiik şelıirlerdü yerleşmoleri 
bir emirname ile yasak edil

miştir. Huırnsi müsaadeyi 
baız oları Yahudiler bundan 

istisna t1dilınekfedir. 

logıltz hükftmetı ılk teklıf• 
lerıme karsı reptıQı ce9apıa 

Hınd ı s,en mtidafeesınm bir hiot 
lıre verılmeRıne karar verıldığrnı 
sörlemışur.Gnpe ingıliı projeeı· 

nin son maddesinde Hıııt harbı 

re nezırlıQ'ınrn hiollire verilece
Qıni ıliive etmistir. 

İzmir, 8 (a.a.) - İngiliz 
vo İtalyan maHU ve hai!t& 
etıir mübadelesi başlamıştır 

8nyraklı vapuru romörkörler 

lı Lrp betbabtlarırıı ynrtları
ıı ı 1 hi r parçası olan gemiye 
~() ürmöştür. 

Heyet t ngiliz hastahane 

ge nısıne çıkarak karşılan

mı tır Adı okmıno o ir bey

ne! milel Kızılh ç gemi ine 
goç. 'lltştir. !talynnlRr ıyi ba
kı ldıklarıoı Hôyleroişlerdir. 

400 J talyan esiri miilıadele 

e ltlmiştir. 

fngilı~ler Türk nıemur

la.r! n dtııı gördükleri muamele 

ve ııezııketten çok memnun 

C'lmu~lar ve teşekkürlerin.in 
genorale i hlAgını rioa etmış

lerdi r. 

Mtiha<lele edilen e8irler 

ftah .ın lııı~te.nesinde 2 Albay 
2 y Hbl\y, 60 yaralı İngilizdir 
lı:~ ı 1 ız ha t ıu.e gemisınde 342 
İtalyan trnhay ve er ve yara
]ı ıı mı) ıı ı 75 tıubay 500 ki

şidir. 

Fransa 
Amet'ikayı 
Protesto edecek 

Vışi, ( s R. ) - Resmi 
kay ıınklardan öğrenildiğine 
görtı Amoriks hüktlmeti~in 
Brszyoval.) aya konsoloe gon
dermt>Ri Frhmıada ivi karşılan 
mamıştır Bo keyfiyetin pro

leMto edilmesi i9in Vaşington 
daki lfrans1z büyük elçisine 

talim i verilmiştir 

Amerikanın buraya Refir 

tayiıı otmeRi, Dö Golooların 
tamııması ırnretile kabul edil

mekte ve daha evYel Fraıısa
ya haber verilmemesi ise ne-

•akeı;sizce lJir hareket ola

rak telakki .Jılilmektedir. 

biitün gün düşmanın 

camlarına uğramıştır. 

Bataan 

agır hü· 

Düş-

man bu hücumlarında m-c.vaf

fakiyotler elde etmiştir. 

lki tarafın da zayiatı 

&ğırd:r. Kalelerimizdeki top

lar J a.pon kıtaatıııı ıHivmiiş
tör . 

Çin orduları 
takviye edildi 

Yeni Delbi, 8 (a a )

Birmıuıyadaki beşinci, al 

tıncı Çin ord al arı tak\'iye 

edilmiştir . İrvı&da ceph"sind~ 
degi~iklik yoktnr. 

.J apouların Milyo petrol 

kuyolarıua hiıyük taarruza 

hazırlırndıklt.rı sliyleuiyor. 

Çin - Vatikan 
münasebatr 

Quogking, 8 (a,a.) - Va· 

tikanla Çin biikftmeti ara3ın 
d 8 bir anla~ma yapılmı~tır. 

Qio lıükftmeti kısa bir za. 

man zarfında Pllpa nezdirıe 

bir mümessil gUnderecek:tir. 

Japonya ya 
lenupb6lgelerinden 

hububat ve petrol 
geliyor. 

Tokyo, 8 (a.a.) - Albay 

Okada gazetecilere beyanatta 

bnlnnuak demiştir ki: 

•- Oenup bölgelerinden 

220 bin tc.n zahire ve külli

yetli mıkdarda şeker gelmiş· 
tir. 

Cavadaki 
Holando ka~oetleri 

Sıu~oey 8 (u.a) -

Cavanın Japonlar tarafından 

iegali esnasıuda Hollanda kur 

tetlerınin ekserısinı kaoırmıetır.f1 

Rus cep~esinde Alman 
tayyare zayiatı 

General Ver9el de bu husuı 
t tamamlarıoı izahat varmıştır. 

Kerfıren rnrrn ınüelılmenler 
idare komıteeiue bildırece{tim. 

Nevrork 8 (a.a) -
Brıtanra eloı ı lort Hahfaktı 

Nnyork beledıresınde eöı ledıQi 
bir nutukta demieurkı : 

Mazide Hıııdlsıena karsı 

hatalar f8pll~lffi1ZI lrnhUI Alme• 
ven lıJgılız l oktur. Benım de 
hatalar olmu_elur 

De l h ı 8 (e.o) -
Hind kongresi genıe selAhirelli 
Hiotlı milli müdafaa oe:ıırlı~ının 
teekllı aleyhıade bulun.ııaktad1r-

lar 

Amerikada kaucuk , 
imalatı 

Veeinglon 8 (e.a) -
Lond . a 8 (a.a) - Amerılrnn ııcaret vekaletı 
So9ret tebııeıue göre 24 bir eene zarfınca Amerıkeda 

mart ıle 6 nieeıı arasındaki 700 t-ııa tondan fazla keucuk 
günler ıceı ısında 415 alman UQa f imal edıldi~ını ''e bu m1k,arın 
Qı düeıirülmü~tür. So9yet zarı 1 daha fazla re ç karılnbilece~ini 

alı ıse 84 UQak&ır. bildırmıetır. 

Elektrik şirketinin 
Yeni hisse senetleri belediye 
tarafından . satın ahnacak 
J.Jiınaa İuhi~ar şirketinin 

Devlet DemiryollRr• tarafııı

dan Matın alııımaın doiay1Rile 

borada heşte bir hissesi olan 

dahiHııde oldu~u RHyleıımekte 

ise <le hunun 11~ dereceye ka

dar doğı n olcluğn ögreuile
uıemi~tir. 

belediyemiz Devlet Demir -0-------------
yollarından 80 bio Jiradan emiryolları 
fazla para alacaktır. ve k .. ·· ıerin 

Haber alrlıgımıza göre Opru 
alın~oak bu para ile serma- tamiri 
yeıııinuı artırılmaıu kararla,tı- . 

. D tıarı idareeı 
rılan .Elektrik şırketinin 91_ evlet demırro 

. . ltllrlü i~lere earfediloıek ılıere 
karacagı bısse Reııetlerı satın, 

1
• taheıehl 

. btitçesine 8,160 000 ıra 
alınacaktır. Esasen Elektrık . bu husust& 

eklEınmeeinl ieteuııe, 
şirketinin yiizde ~eben bis~e- k IAriha&ı Bürük 

hazırlanan enun 
si beJediyemiziudir. Bu hi"se

ler de SA.tın alındığı takdirde 

bu niRbet '1aba ziyade yiikt1e

lecektir. 

Millet Meclieiue .. rcedılmisıir. 

Savısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Yılı 1 Sayı 
14 4172 

İçme suları 
Saataız çeşmelere 
masur--ı konacak 

f iatlar da yü~seltilecek 
A vrnpıulan 9eŞtnC\lere ko

nau aatleriu 'Led \riki dünya 

ılarsus 
lHalkevi 
ı ~ehre gtJz.el bir caz. 

temin etti 
Diğer sahalarda da 

çalışılmaktadır. 

vaziyeti clolayı ... ile miiınkün Tarsus (Hususi) - Halknı
oiaıııadığındaıı hir~ok ovlere nıız sehoın d&hılındeki moHıeı· 
ım tevzilltl ~ahtRız) RJıılma.kta I ne önemle deum e'mekte ve 

ayd" t k keu:nıım sosraı, kOlıürel kal· ve .. Hltıl\ mn &bil avı 
. . . kıomaeında aıfibim arnıl olmak 

Raluplerınden yüz elli kıırnş tadır. 
3hnmakta idi . Veriler. para Bır çok maddi mahrumirel· 
artıp eksilmedigıııdeu rasg"le iare kulanarak oahıtan nimiz 

eon defa reptıQı ıri bır teseb· 
All sarf edildiğini gören holo-

büsle memlekete al'zel bır 081 

diye mecliRi yeni bir karar temıu e\mıstır. Arda ıkı defa 
ittihaz etmiştir. Bu kMara mozık konserı urılmeeını de 
göro çAşmelero 1,5 , 2 ve :l,5 kanır ahına almıelır. Kırme"t 
ıııilinıetre kutruıı<la masnra beslekArhırımııdan Sıtln A9cı 

kt H k \'e cocuklitrınrn bu oumer&eei lıH knn ... oa ır. o şe ilde Rn _ ._ 

ı · 1 5 T Konu ıkıocı koueerlerıoı verecek 
ahı.olan an ı~e ' mı ı metre lerinı 9e epor kolunun da bu 
likteıı giindo on, 2 milimetre 'ı pszar aünıi geoıe mikruta Lir 
Jikten yirıni, 3,5 milimetre- s~r?ı. avı tertip etııQini 98 kör 
likten İ86 kırk kuruş üorotJ culuk kolon_unda 25 kieilık bir 

allı halkevlıle bır kör aezıai 
l nacaktır. a ı .. , JapıtoaQı haber ahnmıetır. 

Bu hesaba gore en az ıHı Yeni Mer"ı· n . 0 ,. d . . . . " · urt sene eo 
ahuı bir ev sabı bı ş1md1ye beri Tareue halkavi reislıtioi 

k d r ayda verdigi bir buçuk lem bır lırakaı 9e feragalle ifa 
·ıı a ecıeu eıırın b 
. mukabil fi9 liı a verf'- B ~ . .. amee:ımız uukat 

hr&)" • F ıkrı Unhlr(i göeıerdiQ'I mu• 
oektir.: . . vaffnkıreılerden doları ıebrılr 

Bu kararın hırçok Mursw- ederız. 

liferi memnun etıniyeoe~ini 

1 
Ceyhan Ticaret i!l\ll IYornz. ----

1 Odası seçimi 
Oeyban - ÜtP"ban 11ioa

r6t Otla 1 iutihabı
0

yapılm1ştır. 
H aı &retli olan bu A~çim nb

Ankarn - Yapı ıelerını dü- tH·esıude Ytı!lı idare heyetiııe 

e kormRk ıc;m kurulması B Arıf Y a : tır, Meıuur Pak· zen 

inşaat Ofisi 
için proje 

döeOoülen "lneaa& Ofıeı,, hakkıo soy, Mustsf" l~kııı, O~man 

k. nroje, ılgılı makamlarca llTaruan lrfarı O Hakkı do ı ,... . k ' mer, 
. ıennıekıedır . Pro1e re rnda Varal V" A b d u· ·ı 
ıoce u uıe ıco se"ı -

k lll ı.ıere verılerok ouı rın da ın · 1 d l 7 

ve ı ış er ır dare b . t· · ı 
a ı rı oırndıktao sonra . · 6J e • reıs ı-

ü'a " 8 guıe d t · m 1 Here&ıne sevhdılecektır 6 ıccardan Ahmed Oe-
Vekıı er ·ı · · · 

Yepı ıelerıoe malzeme temıni · ını getırıJwıştir. 
ıbı öoemh bir \'ezıfe görecek 

g ınaaal Of1€lUID rekında faa 
otan " 

t geceoeQ'ı umuluyor. 
ııre e 

DaQıtoın ofl sı kadrosu Vekıı 
Herelllı• &aedıkınden cıkmıe 

ıer laae müsh•şarlı~ı bu ofıs 
tır. " 
ıeekıH\lıııı h ıı zır lamoQ" a beşlom ı e 

D8 11 1 ınıu of RI umum müciıir 
ıır. ~ • 
lüğünüo ıktıs 1 mutııha sıslarıa-

dau Kudüs kousolo&uınuz B CelAI 
Ksras11 01ana teklıf edıld i Qı sör
ıeooıekledır. ------

Manifatura ve çay 
Memleketin ;•tihlah 

mikdarı. teabit 
edtlivor 

Tıcareı VekAletı, lslaohul 
ıtlıalatcı ve ihracatcı hırlıkleri 

umumi klt plığı vnsıtasile mem• 
leketııı eenelık çay ve manifaıu· 
ra ıelıhlllk mikdarıoı vilAreıler 
ıtıbarıle test İl ettirmektedir 

'l'eebil kerfıseu hıLam b 1 
b 1 . h u ur 

u mez 1l eı limanlarımıza gel· 
miş olau QRJ \'e mauıfatura eera 
eı tanzim olunacak kont . 
listelere göre trılarcllere e~ı::~ 
olunacaktır. 

Demir ve çelik 
maddeleri. 

DERıLER 
hhaUhQılar tarafıı dan vurdu 

muıa ge,ırııen derılerıu b~ndao 
bö)'le Tıoaret Vekiletı 'arafındao 
tenı edılecflğı haber alınmıııır. 

Hayvan yemi bedeli 
15 liraya çıkarılıyor 

Devlet l>üıc;esıoden \'efa 
mulhak bütçelerden harun 
rem bedelı alaıı süvarı, nıüveııı, 
lebl ı Q memuru ve hıheııdar gıbı 
memuı· ve mlistabdemlere verıl• 
mektt! olan 10 lıra hayvau rem 
bed linııı 15 lırora çıkarılmuı 
k erer lıışm 11111 r. 

Deri ve Manifatura 
hkorıderivedeıı limanımı

za hogiiıılerdt) külliyetli mılc 
l!atrda <!eri ve wanifatura 
eşyRHı gelınekı~dir. 

Yol inıaatı 
Şehrimizde f'\hrikalar cad 

desiudo belediye tarafıııdan 
yaptırılmakta olan yolun ya 
rıın yaın lmıştır. Diğer klil
nıın da yapılmaRı:ıa devanı 

edilmcktetlir. 

B. Şemsi Yurdakul 

Çocuk binaya temel, 

Bize her yerden milyonlar 

oa eşya ve petrol gelmesi 
beklenebilir. 

Devlet demırrolları idareııi· 
oin muhammen uridalı 12 000. 

000 Jıra keder faıla varidat 

Elektrik Şirketioir. eşhas e:de edıleceQı enlasılmıe \'e bu 

t hsieata karsıhk 
VarlıOa emeldir. 

ç. E. K. Genel 

!....---------_..... ___ _..... oaktır. 

Bu suretle ordu .i9in pet- elinJe bulanan lıiss-J 

rol meselesi halledilmiş ola· rir.in de belediyemi• 
dan satın alınması 

seuetle

tarafın

ihtimal 

para ısıeoilen 

göeterilmielir 

- Sonu ikincide -

Mt1mlekotimize illıal edilecek 
demır tre Qelık moodelerıuio 
lktıeat VekAletınde teuekkül eden 

J komsiron marıfetıle teni ellırıl· 
meai ıakarrür etmiı&jr. 

Bir aydanberi mezun bu
l un an Belediye Fen i~leri Mo
d-rıi H Şemsi Yurdakulım 
m€zuniyeti hitam bulduQun
dan vazifesine başlamıştır. 
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-lnönüZaferi-
(Dünden deTsm) 

'l'Ork kuvvetinin 1800 piyade, 200 snvari, 12 makineli 
tUfenk, 4 top ahmık Kütahya istikametinde TOrk kuvvetleri 
karşısınıla cephe kurmuşlardı. 

Bu ikiye hölnııen <lOşman karşısında ismet Beyin elinde 
yalnız: 

6 bin piyade 
50 Makineli tQfenk 
28 Top vardı. 

Bundan başka e lcieki kuvvetden ayrılan ve Çerkes Et
hem!n karşısına 1zzed in Beyin kumandasında gönderilen 

200 piyade 
1600 Süvari 

S8 Makineli tufenk 
9 Top da vardı. 

ismet Bey 6 bin piyade ile 20 bin düşman piyadesine 
yani nç kuvvete kıırşı bir kuvvetle korkmadan yılmadan 

tıncum etti. DUşman efzunları başlımnı 1nöntınün yalçın 
kayalarından evvel 'I'Ork imanlarına çıırparak rezil oldular. 
Mahvolup geriye {0ekildHer. 

lzzeddln Bey de Çerkeş Ethemi Kutahyada kovaladı. 
Alçak ruhlu hain 'I'Ork dOşnıanı nihayet cibl1liyetini gös
terdi. Yunanlılara iltica ederek kurtulduğunu zan etti. Fakat 
orada esir muamele i görOnce kendi cezasını kendi buldu. 

Sayın dinleyicilerim: 

DOşmanlar bu taarruzdan bekledilerine kavuşaııuunış
lardı. 'l'Orkn derhal mahvetmek ve birdenbire alevlenen 
ınillt ruhu, milli birliği , milli imanı biran içinde ortadan 
kaldırmak Jl\zımdı. 

Bnynk devletlerden kuvvetlerini almağu başladılar. 
Eksiklerini tamamlacl ılar. 

Bir laraftan lzınirden, diiter ltırnrtan Mudanya ve Bur
sadan getirdikleri kuvvetlerle piyadelerini 40 bine çıkardılar. 

Snvarileri 1200 oldu. 
Topları 144 dU bulclµ. 
Bu sefer Uç koldan taarruz ederek lnönllncle 'rnrk 

kuvvetlerini imha etmek azminde idiler. 

9-10 KAnunsani de 
Birinci 1nön0 meyclar muharebesinde elde edilen mu

vaffakiyet Türk kuvvetinin azmini göstermeğe kAfi idi. Türk 
Mehmetciği inanınca ve başında şefini bulunca zafere ka
vuşmama ı imknn haricindedir. 

Bu ilk zaferden sonra ~iustafa Kemal Paşa , ismet Paşa 
çok uğraşmışlar ve ilk tecrnbenin muvaffakiyetle orduyu 
binleri aşırmışlardı. 

• ritekhn garp c 0 phestncle 15000 lrndar piyade vardı. 

27 Mart günü İnönü dağlarında ilk bahar çiçekleri 
açarken Yunanlılar Borsadaki kuvvetlerini ve Uşaktaki 
kuvvetlerini takviye ettiler. Ve Oç koldan taarruza geçtiler. 

İsmet Paşa yine 15 bin kişi ile 40 bin kişiye ve 900 
suyari ile 1200 nvariye karşı koyma !16 topla 144 topu 
susdurmağa mecburdu. 

27 Martda başlavan harp çok şiddetli olmuştu Dnşman
lar her glln he r saat yeni takviye kıtaları , cephaneler alı
yorlar. 'l'Ork ordusunun üzerine saldırıyorlardı. 

J met Pnşn saldn lnpnonde pUlnları başında emirler 
veriyor ve bir taraftancla Ankarn da Mustafa Kemal Paşaya 
ve BOytlk Millet Meclisine müjde yetiştirmeğe uğraşıyordu. 

Fakat ı !) bin kişi ile 40 bin kişiye karşı vuruşan ordu
nun müjdesi kolay kolay yUkselir mi? 

Dinleyicilerim, 

Bu gtlnler Ankaranın en heyecanlı tınlarıdır. l\tustara 
J{eınal Paştt lnöntındeki hadiseleri daklktt ı dakikasına öğ
renmek istiyor fakat yollar, telgraf telleri buna mani oluyor. 
lstecliği haberi alamayınca asııbt, şimdi parti merkezi olan 
binada odadan odaya dolaşıyor. Bir taraftan da içeride 
BüyOk Millet Meclisi salonundaki müzakerelere iştirak eden 
Millet Meclisi murahhaslarına cesaret ve kuvvet vermeğe 

uğraşıyordu. ÇOnki onun yOzOndeki işmiezaı.Jardan mana 
çıkaranlar: 

- Ne var paşam .. Diye soruyorlar. Vq 
- lnönllnden haber ... istiyorlardı. 
Mushıfa Kemal Paşa zafere emindi. ÇUnki 'J'llrk milleti 

siHlh elinde akın akın yurdun dört hir köşesinden geliyordu. 
Türk anaları karda, kışta 1neboluda. Samsunda, şimalde 
cenupta sırtına sardığı çocuğuyla kağnısı başında bekliyor. 
Yüklenen mermileri cephedeki kocasına yetiştirmek için 
karda kışta her şeye rağmen götürüyor. Çocuğunu sardığı 

yorganım çözerek ıslanmasın diye mermisinin Uzerine örtü
yor. Bunları (Devlet Malıdır) (Düşmana karşı atılacaktır) 

diyerek evınt muhabbetinden n tan tutuyordu. 
TOrk askeri ise yanan köyOn karşısında kükremiş ars· 

lan gibi ileri atılıyor. 
Karşıdaki dllşmanda:ı intikamım almak için şahlanmış, 

top, tOfenge mermiye bakmadan ilerleyor, cephanesi bitince 
tnfengin namlusundan tutarak clipcik ile dOşman kafasına 
iniyor ve gilvur inceğini öldOrOyor<lu. 

BOyOk .MIJlet Meclisinde 12 marlttt yani bu hadiseden 
yinni glln evvel kabul edilen 1stikl9.l Marşının hfiyeca~ı 
l.ılltUn memleketi sarmış her yerde •u nağmeler yllk alı
yordu. 

Korkma, sönmez bu şefaklarda yüzen al sancak 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak 
O benım milletimindir yıldızıdır parlayacak. 
O benimdir o benim milletimindir ancak ... 
Ve nihayet: 
Doğacaktır vadettiği günler hakkın 
Belki yarın, belki yarından da yakın .. 

I 

Diyerek herkes coşuyordu 
Millet Meclisindeki heyecan ise daha fazla idi. Bele 

martın 31 inci günü . . 

Mustafa Kemal Paşa iki gündür cepheden tanı manasile 

0. Y. ve ~öprülerin tamiri ı Radyo Satı i ık DOKTOR 
FAHRi AYKAN 

TfiRKIYE RRdyoeu Mersinin kiremithane mabaı. ı Deaıirrollerı ıdarealoın 941 ANKARA Radroıo 

Birinciden artan - 1 hamam 5 ev 
Hastl\lannı As!c<trlik Şu hesi 
yanında merhum Doktor 
Sabri Menderesin mnıtye. 
nebanesinde kabul eder. 

yılı ıçia tııhmıu edılea ıe h .ı cmı Pereembe-9.f.1942 lesinde 121 No. lu sokakta Haduı l 
Qok artmıe 'e buna muvazi ola· 

rak isletme masrafları da ooQ-al· 
mıetır. Yenı tehıııeatıa bır kısmı 

burara 'e 1.280.000 lıraeı Meric, 
Arda nehırlerı üıerinde kurula· 
cak köprülerle S19ilenıngrat-Uzun 
ki'ıprü araeında 111pıleoak tesisat 
ve bınalııre, pRrenın geri kalan 
kısmı da türlü tamır v.ı tesis 
ieleriuden baeka yenı alınan lo· 
komatıf ve uaıooların ödenme3i 
ne harcanacaktır. 

hamamı namlle maruf hamam, 
7.30 Program ve memleke& S88t 

ve aynı mahallede yine Hadra (324) 5-10 er arı 

7.33 
7.45 
8.00 

M .k H f 'f p ( 1) vereselerlne alt lıeş ev satılıktır. =~~~~~~~~~~~~ 
ozı : ı ı roaıram p • L 'l A l 

Ajans Haberleri Almak arzu edenlerin Hedra he- smaı nuysa 
Muıık : Hafıf Proaramrn mamı mnsteclrlne veyallut Uray Sıhhat memuru 
Deumı (PJ.) caddesinde No. 47 Motörclllllk Hastalarınızrn her türlü 

8.15-
8 30 E'in saatı 

12.30 Program te Memleket uıt 

&~arı 

12.SS Muzik: Fasıl Hereti 

12.46 Ajana Haberleri 
13.00· 

deniz nakliyat evt B. Mehmed 
Emin Tez şeriki Hadra veresele

rlnden B. AbdOlkadlre mnracaat 
etmeleri ilan olunur. •aaa. 3.10 

enjek~iyonlr.rını evlerinizde 
doktur taniyesi üzere yapar 

Müracaat reri: 
Urar caddesinde ÜLGEN 

4·10 (322) MeılAzesı 

i l a n Ôıerandan, halkla temaeta 
buluuan demirrolu memurlarına 
rılda b ı r verıleu elbise kundore 
lur fazla çalıemek rüıılnden 

eekidıii i~ın bunl ııra reniden 

bir kat elbise ile ikiuer çift 
kundura verıleoektir. Amelerede 
reni tuıuuı deQıtıleoaktır. 

13.30 Muzik : Faaıl Programı· nın İkinci kısmı Ceyhan Bele~iye Reisligin~en: 
ıs.oo Program •e Memleket 1 - Ceylıan jandarma dairesile nehri arasın-
18.03 ~::\:'.~r~if&e Fasıı. daki belediyeye ait bahçe üç sene müddellt~ ica-
18.46 Ziraat taktimi ra verilecektir. 

içimizde 
Casus var! .. 

ıs.65 Muıik: Oda Musikisi. 2 - ihale 20 Nisan 942 pazarlesi giinii saat 
19 30 Memleket saat ayarı te 

ahne baberıeri 14 de Ceyhan belediye encümeni saloıurnda ya-
19.45 Muıik: Hstkevleri Folklor pılacaktır. 

Saati. ................. 
Gazetemizde tefrika 
edilen bu heyecanlı 
yazı serisi Kitap 

halinde çıktı. 

20. t5 Radro gazetesi 3 .. isteklilerin şartnameyi görmek ve öğ-
20.45 Muıik: : KürditihioazkAr rennıek istiyenlerin Ceyhan belediye nıuhasebe-

Mak:emından Şarkılar. ciJiğine müracaat eylemeleri. 
21.00 Konuema (DerUeemeSaalı) 4 - Bir senelik muhammen bedeli 230 lira 

Fiyatl (25) Kr. 21.15 Muıik: Nibuant Makamı 
2130 Konuuma (Hikllre Saati). OIUJ) lf>minat akçası 51 lira 75 kunıŞlUI'. (336) 

SATIŞ YER!: 21 .45 Muıik : Radro Senfoni 9-14 
Mersinde : Orkeıtr11ı. ------~----~----

22.30 Me:ntetet Saat Ararı İ 1 a n 
ajana hftberle;i te boraalar 

Yeni Mersin Matbaası 
Tarsusta : 

Kadri Uğurlugil • Tevfik 
Kural Tfcarethanesfnde 
Fahri Gökçek 

l22 45-
ı 22 50 Ysrınki 
1 kapanıı. 

Program 

haber alamadığı için nınthiş asabt idi. Mebuslıır kendisin
den haber sordukca gözleı·i doluyor ve gayri ihtiyrl mendi· 
Iini çıkararak heyecanlı gözlerini oğuşturuyordu. 

Bir aralık dtlşınanın ilerilediği bile şayi olmuştu. 
Mebuslardan bttzıları Mustafa Kenıal Paşaya: 
- Düşman ilerl~rse Buyuk Millet Meclisini dahft geri 

ye çekip çekmiyeceğınl bile sormak gafletinde bulunmuştu. 
Fakat bu sozn :Mustttra Kemal Paşanın değil ondan ilham 
ve İsmet Paşadan heyecanım alan bir Anadolu çocuğunun 
cevabı susturdu ve millet nıeclisini son~uz heyecanla coş
durdu. 

Bu mebus şöyle haykırıyordu: 
- Mustata Kemal Paşa .. Mustafa Kemal Paşa .. Sen asker 

isteyorsan 186 arkadaş allıırımızia hazırız. 

Biz buraya maruken koltuklarda olurmağa gelmedik. 
İdeal için çarpışnıağa geldik . Hepimiz icap ediyorsa derhal 
cepheye gideriz. GOndUZ Çarpışır. Şehit olanları gömdükten 
ve yaralıların ytıraıarını sardıktan sonra senin göstereceğin 
bir ağaç altında, bir kör kandil dibinde oturur millet işle
rini gl~rl\roz .. işte tozlu ayakkaplarımız, işte parlayan silAh
larımız .. Emrini bekleyoruz .. "Emrinde hazırız ... Fakat, 

Buna hacet kalnıanııştı. Gece yarısı gelen haberde Türk 
ordusunun zafere kavuştuğu bildiriliyordu. Mustafa Kemal 
Paşa bu müjdeyi derhal BüY~k Millet :Meclisine bildirirken 
İsmet Paşaya şu telgrafı ~·akıyordu. 

Siz yalnız bir zafer ka:ıanrrıodınız 
Türkün maküs taliini de yendirılz .. 

Bu telgrafta bntnn 'rtlrk milletinin hissiyatına tecüman 
olan Mustafa Kemal Paşa bllYUk zaferler silsilesinin ilk 
müjdecisini alkışlayor ve bll suretıe Tork idealinin tahak
kuk ettiğini görmuş oluyordu. Bu haberi duyan Türk mil
leti ise Mustafa Kemala ina.nınanın mnknfatını görüyor ve 
hislerini şu şarkıyla Türk seınasında dalgalandırıyordu. 

lnönü dağlarında çiçekler açar 
Altun gümüş ovalar sırrrıalar saçar 
Bozulmuş Yunanlılar yel gibi koçar 
Kader böyle imiş heybetli ana 

Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa .. 

Filhakika ogün TOrkün makOs talini yenen İsmet Paşa ismini 
eserinden alarak zaferden zafere koştu. Bugon biz heyecan 
içindeyiz. Dünkü maklls talii yenen kumandan başımızdadır. 
Onun emrini dUnkO heyecanla yapınağa hazırız. Çünkl o 
bize lnönUnden 1942 martında lzmirde söylediği nutka ka
dar hep zafer verdi. DUnya kan içinde yüzerken bizim sulh 
ve snkOnumuz onun zaferidir. Dünya açlıktan kıvranırken 

bizim durumumuz onun eseridir. 
Arkamızda geydiJ'tlıniz onun eseri. Kullanllığıınız onun 

eseridir. 

Toplandığımız şu mabed onun eseri bizi coşduran mev· 
zu onun eseridir. 

lnönll artık tarihte bir zafer, fakat 'fürk milletinin kal
binde zaferden zafere koşanların seınboIUdOr. 

Hu gUn İnönü meydanında düşmanların mah~eclildlği 
yerde f nonn tayyare kampı vardır. Gençlerin yetıştiği bu 
yerde yükselen Tllrk kuşları o yerlerde pervaz eden mu
kaddes şehitledn ruhu ön Qnde TUrkOn ilelebed yaşayaca
ğını isbtıt eden canlı şahitleridir. 

(Sonu var) 

te 
Mersin Asliye Hu~u~ mahkemesinoen: 
Aslan İstanbullu olup ~tersinin Mahn•udiye 

mahallesiııde oturan Fatma Kadriye tarafından 
Arap Heşil paşe aleyhinde Mersin Asliye Hukuk 
mahkemesine açılan davada mumaileyh Reşit 
paşamu kendisini 340 tarihinde boşamış ise de 
nüfus sicilinden evlilik kaydı terkin edilmemiş 

olduğundan bilmuhakeme boşanmanın sübutuna 
ve evlilik kaydının lerkınıne karar verilmesi ta
lep edilmiş ve Heşit paşamn gıyabında yapılaıı 
muhakeme neticesirıde: Boşaıımarnıı siibutuua 
ve istanbuluu Fatih kazası nüfus sicilinden evli
lik kaydımu kaldınlmasma 23-3-942 tarihiııde 
temyizi kabil olmak fü!.ere karar verilmiş oldu
ğunu il. U. ~1. K. ııun maddei mahsusasına tev
fikan keyfiyet tebliğ makamından ilan olunur. 

(337) 

T. İş. Bankası 
Aüçük tasarruf heaapları 

1942 
ikramiye planı 

KEŞİDELER 

2 Şubat, 4 ı\layıs, 3 Ağustos, 2 ikinciteşrin 
TARiHLhRiNDE YAPILIR 

1942 ikramiyeleri --
1 adet 2000 Liralık = 2000.- Lird 

3 > 1000 ,. - 3000.- > 

2 > 750 • = 1500.- ,. 
3 > 500 > = 1500.- > 

ıo » 250 > = 2500.- ,. 
40 > 100 > = 4000.·- » 
50 > 50 • -= 2500.·- > 

200 > 25 > = 5000.- » 
200 > 10 ) =- 2000.- ,. 

Türkire lı Bankasına para ratırmakla ralnız para biriktir 
mie fe faiz almıe olmaz, arni zamanda laliinizi de denemie 
oluraunuz. (1) 

Vatandaş: 

T. H. kururrıuna üye ol 
Yeni lılerain Matbaasında Batnlmı4tır. 

• 

• 


