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ihmal etme 
GtrNDELİK SİY ASİ HABER. FİKİR GAZETESİ 

Bir Büyük 
milli dertten 
kurtuluyoruz 

Falih Rıfkı ATAY 

Ameri~a ~ahriye nazın 
diyorti ; 

Amerikan 
Milleti 

Sovyet resmi tebliği Kordel Hal 
Ukra.nyad~ iki Ruzvelt-Çörçil 
şehır tahlıye deklarasyo-

edildi. nunu. 
Hitlertlen evv~~. htı· Bütün cephede har . 

re ket etmelıdır. d P Cıhan,umül urntle
hatlar 

Vaşington 15 [!\. a.] -
Amerika bahriye nazırı 

fİ detle devam et- l · ... er ve sıyası 
diye tavsif ediyor mektedir. 

Kiiy ük Millet Mecliıdnın 

son topJantısında ım işlerimiz 
için yeniden 50 milyon lira
lık tahsiRat kabul edilmiştir. 

194:2 de tamamlanacağını Na 
fia Vekilimizin beyanatından 
öğrendiğimiz ilk beş senelik 
planın tahsisatı 31 milyon li
ra idi. Sulama, korutma ve 

Noks bir mecmuaya yazdığı Moekon, 15 (a.a. -
makalede demiştirki. So9re& resmi teblili: Amsterdam, 15 (a.b.) -

RuueU • Qöroil mülAkatı 
ıslah am4'liyatı, yeni kanun Amerikan milleti Bitlerden 14 al}ustos&a kıtalırımız be· hakkında Atli tarafından dön 
ile, Anadolo'noo garp ve ce- evvel hareket edilmesin1• e faz denizden Kara denize kadar kk v radroda rapllan ber11oat ha ıo 
nop aabillerini tetkil eden Amerikanın onun üzerine atıl- olan mıntıkada dftemanla harbe da logiliz istihburat bürosu ta• 

Ak 
· O A · t ı·d· detam etmiıtir. Yabılan eiddetli deniz bölgeeıne, rta na masaoı ıs eme ı ır. h rafından •erilen malomata göre 

d l K J k F t Ş t Ö 
- H" l mu arabeierden sonra cenubt Uk . . 

o n, uu ırma , ıra ve aye m syo ıt er Avru· . T ıkı de•let adamı arasında mıllA · S 1 . . rarnana Qıro9ograd •e ervomı 
Dıole havzaları ve akarya- pa ve ngıltereyı ele geçirir~e . . . . . kat fto glln sftrmtietDr, Bu mülA 

1 k b
. d . ıtk eehırleri &ablıre edılmıılerdir 

nın mansap kısım arına teş- ya ın ır zaman a hızden dört H k . . _ ' kat esnasında iaee meselelerin· 
·ı · ı . . a·· ·· ı·· k" . ı· d lı f l . ata U9Vetlerımıı duımana tay d b k k k D k h mı edı mıştır. orn uyor ı mıs ı a a aza gemıye nıalik an ae a uza ıar . e ar a· 

h ·· ·· k · t bbüsleriııde l •·t B d h k fttre merdanlerındıt 98 havada disesi Sooıet Alman harbi de 
uyu ımar eşe o aca& ır. un an aş a A.vru ıtır darbeler ındirmielerdir ı:J -

sn dav&mız, Jemiryolları ve pada malik olaca~ı fabrikalar "' • 1rorü1lllmt11ıör. 
. a.ustosta 74 Allllan taryareai Vaıington 13 (e a) -

sanayi davAlarımız sırasına sayesınde donanma ve hava bua muha b , A · ' . · • · '" çıkarılmı,tır. . . . . rJ e 98 arrare mey merıka harıcıre nazırı ~or 
. b 

1 
kuv•etlermı ~ımdıye kadar ta- danlarıoda tabribedilmielir. Bo· del Hal Raueıt • Çöroil dekla· 

Bu iav& mucıp ee ep er d.l · · be · · . ' . . . h .
1 

&Avvur e ı emıyen nıs tte bO na mukabıl bizim tıryare zari· rasroooao c Umoml ıa&bık sa 
l&yıbuında pekıvı ıza edı - ült k d . · · . • 

1 
k t Y ece ve mey ana getıre- atımız 27 dir. Baltıkta bir <ıe· b&Bında cıhanııümol umdeler 

mıttır. Hedef, mem e et op- cektlr. Fakat möSyö Bitlerden niz altımız bir düıman deniz al te ı i 1BBi umumi haller °' eore· 
ragı ıı az 8U ve bol 80 afe~- biz daima ilerde bulunmak- &ısıuı bahrmıetır, &inde ıusif e&miı '8 demietirki: 
lerinden kurtarmakttr. Nu· tayız. Moekou, 15 (a,a.) - Bu prensipler eimdire kadar 
ftıaon yüzde 81,8 ini teşkil r11edeni milletlerce kabul edilmie 

B d 
Rus askeri sözcüsü beranaUı1 

eden çift9i halk, mahıml yıl- .osna a bulunarak demietirki: 98 bazı memleketler medeni 

l 
k h fı • . münasebetler sistemini rı'lı:mak 

!arını ya kurak ı , ya ut e- • S09Je& askeri &aktiA'inın eaa· 9e fetholuoer.ak milletlere kareı 
yezan korkuları içinde geçi- Almanlara İa)'an aı Alman konetıerine büyUk za h t b b 1 d va ee ve ar ar 'A°a ıtranan 

riyor. DevJet lstanbul'da otu- edenler idam edil- rarlar ve arni zamanda dılemao bir tahakküm usulünü kırmak 
rur, ekmeğini Amerikan unu tarafından Kıııl ordunun ihata yolunda cihaneumül harekete 
ile yugurur, köylüyü aşir diler. edilmemesini temin etmektir. Bu teuaül edinoere kadar da eid· 
möltezimleri ile öşürelme me kabilden olmak üzı e Smolena- delle edile;eımekte. 
murlarır.ın k"yfine terkedip Berlio, IS (a.a.) - kin tarafımızdan 1ıbli1esi Al· 
rahatına bakarken, su fel&· O. N. B. Bosnada bir tec- manlara pek pehahra mal ol· 
ketlerinin farkıoda bile olmaz, rit kampında bir isyan hare- mastur. Şimdi re kadar Kızıl or 

k · du 39 ou Almaıı tank Kolorduıu 
kuraklık veya feyezanlar da, etı esnasr:•da mevkuflardan 

Beyrut, Şam, Kahire 
bombalanirsa 

2 k. 11 Alman pirade fırkuı •e ıa a 
ıelzele neviodön, önüne geçil- 9 ışi ölmüştür. Bunlardan !arını imha etmie •e 21 düıaıan 
mez tabii facialar gihi tel&k- ~I kişide di"fanı harb karariyle fırkasının mevcud kunetioin Romada hombala• 
ki olunurdu. Yağmur yağan ıdama mahköm edilmişlerdir, riiıde ellisini karbettirmietir. 
nehirler ve ırmaklar olan Saraybosnada kommonist pro- Sözcü aroi ıamaoda Odesanın 
yer de kuraklık fen olan yer- pagan da k~~ı~ı .dağitan iki kişi Almanlar tarafından ıaptedildi• 

nac'l.k 

de feyezan, tabiat değil, bir de kurşuna dızılmiştir. Qine ve Rus ordusunun sarıldı-
devlet zulmüdür. Solar itaa· • A'ıne dair Alman haberlerıni ra 

Beyrut 15 (a.a ) -
Beyrutta çıkan Abrar ga

zetesinin yazdığına göre Müt-

te alındıRı zaman, un mem · lnUİll8r8 ÜZBrİ0~8 
Alman hava faali· 

yeti az oldu 

lekette ne sıtmadan beniz
lerin sarardıg1, ne kuraktan 
çiftçinin gö9 etti"i, ne de su
lar altında ~vler yıkıldığı Te 
insau boguldogn görülür; Londre, 15 (a e.) -

lanlamıetır. 

İngiltere 
tefikler Bı1yrut, Şam, -rA Ka· 
hire şehirleri Mihverciler tara· 
tından ba"fadan bombalandı~ı 

• takdirrle Romayı derhal bom
Japonyaya ıhracatı bahyacaklarını mihvere bildir-

yasak etti. rnişlerdir. ----Halk doyar ve hazineyi do- Diln ıeoe Alman bava ku•· 
yurur, Devlet adamında yal- vetıeri fogil&ere •berinde gayet 

az hbJa faaliretinde bolu11oıur L d ( ) 300 ı•nuı'lı'z bambıf.11180 oız bir insan kalbi degil, kas· lardır. Buı &a1rareler eimall on ra 15 a,a - il 
k•tı bir sermayedar menf~- earki. eark •e Ortp İogiherede İngiltere hükumeli 15 aQUB• ı a• 
atçilili dahi tabiata kartı bı- de bazı rerlere bombalar B&mlll tostan i&ib!lren Japoor• '8 Man tıyyıresı ~manyaya 

• 
Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 
y,, ' Sayı 
14 3978 

Hür Fransa 

Suriyede 

lmtiyazlı vazivette 
bulunacak 

Kah ire, 16 (a.a.) -
lnKiliz dev le\ nazırı ile gene 

ral dö Gol aruında 7 a~ustosta 
\esti olanan mekloplar oeıredil-

mietir. Surire •e Lilbnana istik 
lal terilmeai hosoıu logiltere ta· 
rafından &emin •e tekid edilmek 

tedir. Bu mektupta euriredeki 
Fransaoıo birinci derecedeki ro 
ıa ebeoımirelle ıabarüz eUiril· 

mektedir. logiliz detlet neıtrı 
Surıre u Lübnaodaki lıarbde 
fogil&erenio emeli toprak kazın 

JAmerikan 
ı yardımı 

Çine vasıl olmafa 
başladı. 

Qungking, 15 (a.a,) -
Birleeik Amekrikanın Cine 

rapmaQı derpiı eUiQi rardım· 

dan SOO bin tonll1k harp malı.e• 
meei Oıne gelmeAe hsılsmıetır 
Birmaora yolunda diin Amerı· 
kan mütehllHıslan Birmınr• 
yolu ile rapılmakta olan naklı· 
ratın iki ÜQ misline artırılmHı 
imklnının mnood oldutuou 
bildirmektedır. 

londrayı Bira 
Budyeni orduları 

muvaf f akiyetle geri 
çekilmektedirler 

aıek deA'il harbi kazanmak ol· 
duQ'u 9e Surireoın istiklAli İQin 
harbettili 9e Surire ile Lübnan 
da Frenaaeın imlirulı bir uzi Londra, 15 (A.A .) -
rette bulunmasının logilterece Alman başkumandanlı~ı 
kabul edilmekte oldugunu mek· ~imal! ordulannın ilerleyişi
ıubonda tasrih etmietlr. logihere nın Kakadeoiz sahillerine ka-
Sorirede muahede rapacak hö· dar vardı~mı ve Odel'ayı tec
kümetio Hiır FraoH oldutonu rit ve ayni zamanda SoYyet 
bildirmiı\ir. Ukraynasını Rusların tahliye 

Suriye, Irak, 
Filistin 
Araıında müzakere

ler devam ediyor 

ye başla<iıklarını bildirmekte
dir. Buradaki ordularıp tecriJ 
edildi~ine dair verilen halıer 
Moskovada. eTvelA endişeler 
doRurmuı ısede Budyeni or-
dularınm muvaffakıyetle geri 
çekildiği anlatılmıştır. Alman 
ların maksadı Rus ordulannt 
tecritetme4i istihdat etmekte
dir. Sovyet tabiyesi dOomanın 

Berrot, 12 (a,a.) - ezici darbelerinden sakınmak 
Sarlr• •e Labnıola, Filiııio ve bu arada dütmana darbe

u firdilo arasında ticari mftoa· ler indirmektir. 
sebetlerio reoiden tanz imi ioin Sovyetler bu usulle §im
haleo Şamda mibakereler de~am dıye kadar kuvvetlerini geri 
etmektedir. çekmişlerdirki hunun tesiri za 

Şam ile BaA'dat ar11ında bir manla kendini gö~terecektir 
&elefoo eertisi teeia IQin de Irak 52 gündür muharebeler hemeo 
ıa Surire arBBında bir müıake- he.m~n bu usulde devam et-
re cererao etmektedir. mıştır. 

Vatandaşla
rımıza bir 
tavsiye 

Şehrimiz Türk hava ku
rumundan a.ldı~ımız hir tez
kerede sayın vatandaşlarımız 

dan Otel, gazino, hllhçe, PlAj 
Te bar gibi yerierd~ bedeli 

mukabilinde sunulan cUçak 
pulları> om garsonlardan bü-

~imali Fransayı 
iki defa hava akını 

yapı idi 
Loodra, 15 (a.e.) _ 
logilız bombardıman t•tJa"e 

lerı dün iki defa eimali PranH 
üı.eriue hücumdr. bulunm 1 • 
dır B · · h- Uf ar · ır ıocı ucumda hiç b " f • T I ır n O ıı erraree ı zari edılmemietır 

sim möoadelemiıin açılması- lardır Basar te zarar ehemmi• oakora rabılıo her neti ihraca akın JIPfl 
ed '

etıisdir tün alınarak yırtılmak &ure-
nı emr er. ' &i lllenetmit\ir. 

Mücadelemiz yeni rejimin inşa tarihinde en Aerefli fa- öınd d 
1 

··ı di tile iınha etmeleri hoımsu t.n 

Qleden sonra rapılan \aarruı 
da rapılan han muharebelerde 
bee tarreremiı zari olmuı vtt 

bonll mukabil H Alman ncı 
hrrareai d0eılr61müıt6r· Yapı
lan her iki akında logıliz tona 
r~lerinin Almen bau kuneUe• 
rıne kareı üetünhlQü aoık ıuret· 
le gör61müıt6r. d h 

·ık ö l · d sıtmaya v e an o ayı, ya mu em• r ... ndra, 15 (a.a.) - siye ve rioa edilmektedir. 
a a ı g n erıu e sıllardan birini t k · ı d ~ karşı yeni bir kurutma ve b d l eş ı e ~cek sefalete mahkdın, yahut, or· DılD gece lnıiliz bombar- Filhakika milli hi! yar-

akıt~a mücadeleıi olarak t uk ~~ur da ~a •ş;~. i~are V6 ~anları tahrip edere.~ ~"ifet dunan tayyareleri Almanyanm dım mahiyetinde olan bu pul 
b-.lamıf, ve bütün memleke- ke 01 8

• amt;rı_ orkıye hal- ımk&nı arıyan ve munbıt top mQbim sanayi merkezlerinden ların sureti istimali hakkında 
tin su dav&aını bir kül ola- z~::.:ııı:;ne erıne hak ka- raklara n&kledilnıek l&zılD· Hanover "fe:Magdeburgla diter gösterilen tavsiye ve reoa pek 

k 
·n d n. u · gelen bir kısıID balkarımız d b · rak halletme gayesı e oer N f ·· · . h- ... eflere !ilı.ddelli taarrudar a e emmıyetlidir. 

inkiaaf etmiatir. Bizim için batıla enc~ml e~ı,_ bn . m~- da vardır. Gene her memle- eu v 
v v nase e e, sn ış erının tanıı- k . . b 

1 
bulunmuşlardır ikinci dere- Bir şişe gazor.ıı veya bira 

----
Almanlar 

ÇiJrçil Ve Ruz-velti 
budalalıkla itham 

edıyorlar 
mühim olan f8Y mes,leyi an- · den · ff d d ette su nizamı ı9ın aı ıoa d k" hedeflerden Roterdam içen her vatanda11 verdi&i 
ı k ddi manevi va- mın 18 1 

• e e emiyecek müdafaa ve tanııim vaıutAla- ce e 1 v e Berl io. 16 (a.a.) _ 
ama ta, ma 

1 
ı. 

1 
olan ve toprağmdan k&fi b. . . t k'J d n gibi yerlerde doklarada aynca Uçak polo bedelinin bir tay. Al 

ııtalar ve imkln arı ,..azır &- mahsul almıyan bazı böl e- rından ırı:u . et ı e ~ b- l lmııtır Bu ha- yarenin bir vidasını temin et Qil R mao 1 eiraei mahfilleri Oör 
makta idi. Ondan BOnruı, her ler haJkına, sulama ve k g ot ag&91ama ve bılhassa nebır ucum ~r. yapı d ~()() dee mekte oldugoou k"'tiyen unut •e -.bo:zc':~ıe?:r~ı~~~i~raon:ım:•:i 
itte oldoıo gibi, ıöraıle ve ma sahalarında d l t bur kaynaklarındaki aga9lıkların reklta ııtırak e en mamahdır. Her iyi ve vata- &edır. Çöroil •e Runelt VerH; 
kolayca kendini gösterir. Qön bına kazamlacak elv et esa- tahrip edilmemesi meseleleri- fazla bombardıman tayyare- dd cia rapıldıQı g ibi budadacı b•ıı 

. . • an oprak- . . k . h l a.. nıuı seven yor aş verdiği hakem r "lü • 
kö Hüktmet ve meclıe, oıba }arından istifade et k h k nı dık atten uzak tutamayız. lerı büyük asar ar yapmly . . . . 18 d" 

0 
ornarabileceklerio ..... ·ı me a • E . G l - - K lo ya pul bedehnın yerıne gıttin-ine 0 e ıyorlar. Anupanın k d ' nın harple altüst oldağo, JD.l - kının verilmesini b""kA t ıaeen mevcut ormanları ıış- tır. eçen sa ı gunu o n . . e nizamını k d" k en ı .. .. u uoıe e 

1 
k . . . .. . il · kanı olması hır kalb hozoru en 1 urdutu bir 11i 

u Müdafaanın botun gayret- hatırlatmıttır. Esasen bu su- etıne ' yenılerını vucnde ge· da elektrık eantre erıne yapı- manda Auupeda · k · f b "k d H t d d. · · f oııam ormak 
!erini 

8
eterber etmek Hlzım retle yeniden istifade edile- tirınek, köylöntin yakım der· lan hücumda bu ikı a rı a- ~r. er va an as. :er ığı ıs ııor~ar . Groenland, lılaııda 

geldi~i samanlarda bile, 50 oek topraklarda dahi iRklu dini halletmek için tıpkı de· nm temamen tahribedildi~i bar ~urnş pul bedel~nı kıy- '
8 Sorıre.ri ieıaı badıııui batar 

milyonu Türk köylüsünün edilmek üzere bir milyondan miryolu, yol ın ~e saoayi yapılan istikşaf uçuşlariyle sa mehız olarak telakkı edebi. ~~r. Nıçın lngiltere u Amerika 
. . 1L· . ' 1· F k t t l k. k er mıllatlere uuo zamandır 

refahı için su gibı verır. a.ı fazla Türk, lOsınanlı Rume- gibı, toplu Te tam bir orman bit olmuttur. Alınan fotograf- ır. a a onu mama ı 1 
u- h&m maddeleri •ermediler. At 

kanunla tesbit olunan progra li'sinde göç nöbeti beklemek- ve linyit işletme programının larda bu hal a.şikAr olarak roşlar birikerek lira ve lira- rupaoın istikbaldeki nizamın 
ıaın tatbiki, oümh11ri1•till tedir. Ekim topratı olmadı· tatbi.kına aıra .J8leoek.tir. . görülmektedir. lar hirikerek tayyare olur. t~':ıee~&:d~~r~~- &ario edecektir, 
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16 - AGUSTOS - 194.l Cumartesi VENi MERSiN 

30 Ağustos 
Zafer günü 

Yeni hububat fiatlarile Nohut fiatları 
Fiat Muraka~a . Komisyonu Rıisliğindın ; 

Dumlupınarda ya- Ticaret Vekaletince bu kerre yeniden tesbit olunan azanıi hububat fi. 
pılacak büyük ınera atlarile bu fiatlarla alını satım yapılacak. olan hububatın vasıfları aşağıda . 

sım programı gösterilıuiştir. 

haz11landı Maddenin iımi Teıbit olunan fiıt VASIFLARJ 
Kr. Santim 

1 i l a n 
içel def ter~arhğm~an 

Sayfa : 2 

Enuıiyet Müdürlüğü binası altında kain ma
liye matbu evrak aubarında mevcut denıir kasa 
on beş giin nıüddetle 28-8-941 tarihine tesadüf 
eden perşenıbe günü saat on birde pazarlık. su
retile satlığa çıkarılmış olduğundan görnıek iste-

Ankara, - Başkumandan- --------
lık meydan muharebesirıin 19 Buğday 8 75 % 3 den fazla QUdar % 3 den fazla ecnebi J yenlerin Defterdarlığa Varidat kalemine müraca-

maddeı1i bulunmarıo te hektolitre •ezni 75 kilo- I ·ıA l ( ) 6 '> 2 uncu yıl dönümüne tesadüf 
eden 30 Ağustos giinö Dumlu Çav<1ar 
pınarda yapılacak büyük me-

aramdan ueaQ'ı olmuan buP,dıırtar. at arı ı ctn O unur. 550 1 - ... O- 4-27 

rasime ait program tesbit edil 
miştir. Beya1 Arpa 

Bu programa göre yirmi 
sekiz vil~yet Dumlupinara he· Siyah ve çakır arpa 
yetler gönderecek, Afyon, Kon 
ya, İzmir izcileri ve üniversi-
teler talebe mümessil heyet- Yulaf 
lerıde törene iştirak ~decektir. Mahlut 
Dumlupınarda ogünkü tören-
den sonra büyük bir geçit res 

7 

6 

6 

'1 

7 

75 

50 

50 

25 

% 4 ecnebi rııaddesi, ~ 6 butdardan garri 
uulo maddeai ohnarao ve hektolitrEı 99zni kilo
aram u daha rokarı olan QUdarlar. 

Ecnebi madd9BI % 3 den unla maddeti % 5 
den fazla olmarao •e hektolitre •ezoi 61 kilog
ramdan aıalı oımarao berez arpalar. 

Ecnebi maddesi % 3 den te unlu maddesi "'15 
den fazla olmarao te hekloli&re teıni 61 kilc
ıramdan aeıQ'ı olmarao. 

Eooebi maddesi % 3 den te unlu maddeıi % 6 
deo fazla olmarao te bektolitreBi 46 kilogram 

Ecnebi mıddHi % 8 deo fazla olmarao te 
bıktolitresi 70 te dab& rukarı bulanan te iQeri
siode % 40 ila 60 aair bubabat bulanan 

Kalitesi don olan aynı eeaı dahilindf' fiat tenziline tabidir. ml yapılacaktır. ---
Sanat okullanna Nohut Fiatları 

Ô l I kt 
.k b Vila) etinıiz dahil olduğu halde müstahsil vil,yetlerdeki nohutlar hak-

ze e e Tl fU e• k d b k r· V kA( • b. .. f" • 111 a u erre ıcaret e et etınce tes ıt olunan toptan azamı satış ıatı 

aıne talebe alınar.ak kilo başına 13 kuruştur. Perakende fiatlar için toptan fiaıları azan1i yüzde 
ı - Oorıa okuı meıuaıarın· l 5 kar ilave edilir. Bu suretle perakende nohut fiatları azami 15 kuruştur. 

dau ve liıeoiu muhtelıf ıınıfl9• 
rıodın oıan ıaıebeıerden aanaı Yukarıdaki fiatlar naturel, tenıiz ve çuvalsız nohutlar için caridir. (551) 
okulları özel eloktirikuilik ıube• 
ıioe ıaıeb~ .ııoacakhr, Ankara 

2 - lrntıhan M11arif müdOr• 

ıaıüode 6 e~ıuı 941 aünıl ola· Ra d y 0 sun da 
caktır. 

3 - Taliplerin 2 erlule ka· 

Saman Fiatları Hakkında 

İçel Yillyati fiat murıka~a tomisyonu reisliğinden : 
1 dar aıaQ'ıda yaıılı euak ile ma- 8 Ü kii • 

arif müdürhlkleriııe müraoaal ug n neırıyat 
edecekıerdır, 29 sayılı koordinasyon kararına tevfikan Ti. 

A - tstida, 
7
Cu

3
m
0 

aprtes! 16 - 8 - 941
1 

k caret Vek:\letinden komisyonumuza verilnıiş olan 
B - Niifue bihiret cüıdanı · rogram ve meme e • • • • •• 
c _ Aıı 98eikası . saat ayarı selahıyete ıstınaden Mersın ve kazaları dahılınde 
o - Okul •esikaaı. 7 .33 Müzik; Hafif program toptan ve perakende sanıan azanıi satış fiatları 
E - 4 : 6X6 t! b adında dört (Pl.) berveçhi ati tesbit edilmiştir. 

foto~:at. 7.45 Ajans haberleri 
~-- - Orta oku: mezunu ol- 8.00 Müzik: Hafif proıra 

duklao vera lisen in her banal mının devamı (Pl.) ( 
bir aıoıfıoda~ arrıldı~tan e?ora 9.30 Evin ~aatı 
andan geomıı ise polıece huıuü 13 30 p l 
bal resikaıı. · rogram ve mem e 

. . ket saat A yilrı 
4 - Taliplerıo eıhbı muare· . 

nesi en az iki kieilık bir dokıor lJ.33 .Müzık: Türkçe plak-
hıre&i tarafından yapılacaktır. lar. 

Toptan Perakende 

Mera in 2.50 3 
Tareu11 2 2.50 
Silifke 1.50 2 
M.ot 1.50 2 
Gülnar 1.50 2 
Anamur 1.60 2 

İki harardan ibaret bir yük toptan 11&.yılır. 

Hariçten getireceğimiz 
hım ma~~eler 

13.45 AJANS haberlerı 
13.15 Müzik; karıtık prog-ram (Pi.) -~,.,....,~=~~~,,,.....,_,,~~~...,... .. l!!!!!!~~~:=I!!!< 

Mersin Askerlik Şubesinden 
Baden T ır~iyeşi mükelleflerinin nazın ~itkıtine 

14.45 Müzik: Türkçe plak 
lar programının ikinci kısmı. 

15.00 Müzik dans müziii 
18,00 Program ve Me~leket 

1Jaat ayarı 
Ticaret Ofisi muhtelif mera 18.03 Müzik; Muhtelif pr- Mersin şehri hududu dahilinde bulunan 15 

l~ketlerden, bilhassa Basra !o kıı;;: 15 Serbest 10 dakika yaş. dahil ~O yaş dahil mektepli ol~nlar nıekt~p 

Ticaret Ofisinin 
tef ebbüsleri 

lıyle Uzak~ark memleketlerm 18 40 M- 'k· R d vesıkaları ıle Turyağ ve lçpak fabrıkasında mus 
den külliyetli miktarda sauayi · l uôzzı · a yo caz ~r . _ . 
h dd l . ı· kt. kestra~ı ( . gür ve Ateş Bö- tahden olanlar Fabrıka tanıtma kagılları ıle mek 

am ma e erı ge ırece ır. ceklerı) 

Ofis, sanayi maddelerınin 19 00 K . tep ve fatirika dışında kalan devlet men1uru ol-
ithali için bazı memleketlerde · ~nu~ma k .. k fi y ı· 
teşebbüsler yapmıı ve bazı 19.15 Müzık: Radyo c:a~ o~ mayan Er ek mu elle erden er ı ve yabancı 
batlantılar da yapıhnala bat ~estrası pr06Jramıom •kıncı 3530 sayılı beden terbiyesi kanunu mucibince 
1 &18IDI 
anmııtır. M l k .. d f ı· l · h l h Ofis getirilecek sanayi ham 19.30. Memleket ~at ava- eme et mu a aa ta un erıne azır anmış ve a 

maddelerinin miktar ve nevi- n, ve aJans h~berlerı. zırlanmamış nıükellefierin Nufus cüzdanları ile 
ı · ı · h · · b · - · d 19 45 Müzik Meydan fa eh erıy e 1 tıyaç nıs etı uzerm 8 · 20 Ag"' ustoı 9 41 çar~anba günü akşamına kadar 
allkadarlarla temaslarda bu- 20.15 Radyo lıazetesl . . • .. • 
lunmaktadır. Bu suretle bun- 20.45 Müzik: ıarkı Ye Askerhk Şubesıne muracaat etnıelerı Mektep 
a.an sonra yapılacak siparişle- türküler. . . . fabrika dışında kalaıı Mükellefler Pasif Korun· 
rın de esasları takarrür et- 21.00 Zıraat takvımı ve . • . • 
mektedir. Toprak mahsulleri borsası nıa kanunu nıucıbınce her hangı hır Harp vuku 

DiQer taraftan veni açılan ~1.00 Müzik Dinleyici istek unda Düşman paraşütçü inme ve indirme kıtaları 
Basra yolu üzerinden muhtelif lerı. 1 k. 1 l k 
fertler ve sanayiciler ıınaı ham 21.55 Müzik Radyo salon ~a karşı !apı ~ca ta~rruz. grup a~ına ~yrı ma 
m:ıddeleri getirtmektedirler. orkestrası Violonist Necip At- uzre teşkıl edılen Böluklerıne taksım edılecekler 
Bu.me.vanda evvele~ sib.ariş km). k dir. Bu davete icabet etnıiyen Mükelleflerle Mü-
verılmış ve Irak hAdıselerı do 22 30 Memle et saat ayarı • . • . • 
layısiyle yola çıkarılmamıı ve aja~s haberleri Esham, fah kellefı kasden talım terbıyesınden gerı bırakan 
o\an ham kauçuk, pamuk ip- vil_at, kambiyo nukut borsası Müessese salıibleri ve ebeveynleri hakkında Pa-
li~i Ye ham deri de gelmekte- (Fıyat) . ·· ·· l · d ·1· d h k 
dir Bunların muayyen fahri- 22.45 Müzik: Radyo 1alon sıf korunma kanunun huk.unı erı ahı ın e a -
katara haı;redilmeden kArı it- orkestrası programının ikinci farında kanunu takibat yapılacağı il~n ve tebliğ 
halllçıya ~~rilmek s~~etile bü- kısmı . olunur. 
tün sanayıcılere tevzıı mukar· 2~.55 Yarmkı Program Ye ( 5 ) 
rerdir. kapanış. 5 5 16-17-19 

i 1 1 n 
Tarsus Belediye Riyasetin~en: 
Göstereceğinıiz yerde ı 7 5 milimetre kutrunda 

ve 20 ınetre derinliğinde artizyan kuyu çıkara. 
bilir ustaların pazaı·lık yapılmak üzere Belfıdiye 
nıize hemen müracaat etmeleri ilan olunur. (552) 

i 1 i n 
Tarsus tapu sicil muhatuhğmdan : 
Tarsusun tekke mahRllesiııde Dogutm Oebbar ogln 

İbrahim hanesi batısı tariki am kuzeyi bazar yeri güneyi 
tariki has ile çevrili bir babhane la.hat oğlu halefin senet 
ıizt!en birbaLhane tasarrufnnda iken 324 de ölmesiyle ka 
rısı Hatun ve kızı Meryeme ve Hatnnuda 927 de <Hmesile 
kızı Meryemo terk ettiği ve mezkdr hanenin Meryem na 
mına tapaya baglauması istenilmiştir. 

Bu hanenin hukuki t!LR&rrufiyesi tahkik edilmek üzere 
25.8-941 pazertesi hönü mahalline menıor gönderileceğin

den işbu hanenin başkaca ala1rayı tasarnfiyesi olanların bu 
müddet ~arfnda mobafazalğımu:a veva mahalline gidecek 
memura T'3 sayiki tasarrnfiyeleride müraoaatları ilan olu-

nur. 

Kiralık hane 1 1941· izmirEnter 

F eokani havada nasyonal Fuarına 
s~bze hah bititi~inde elek 

trik, içme euyu tesisatını havi 
konforlu le 3 odalı bir salon
lu hane kiraya verilecektir. 
lstiyenler Foto Güne müraca 
at etsinler. 

Şimdiden hazırlanınız 
Bir milyon müşteri, İzmir 
Enternasyonal F u a r ı n da 
mallarıoııu görecek ve 1:1&

tın aaloaktır. 

20 A~ustos - 20 Erltll 1941 
(1!6) 

Yeni Mersin 
NUSHA.SJ: 5 KURUŞTUR. 

Abone 
Şeraiti{ Törkiye için Hariç için 

Senelik 
Altı aylık 

1200 
600 
300 
100 

kuruş 2000 kuruş 

" 
1000 

Oç " ,, 500 
Yoktur. Bir " 

,. 
Resmi ilruıatın saun 10 kuruştur. 

T. İş. Bankası 
Aüçük taaorruf heaapları 

119 4 1 
1 k r a nı i y e p 1 a n ı 

KEŞIDELER 

" 
" 

4: Şubat, 2 Mayıs, ı Ağustos, 3 ikinciteşrin 

TARiHLtd:UND EYAPILIR 
1941 ikramiyeleri 

l Adet 2000 lira ilk 2ooe lira ,, 
3 ,, ı.ooo 

" 
= 3.000 " 

2 ,, 750 
" 

-- 1.IOO " 4 
" 

500 
" 

:8 2.000 ,, 
8 250 

:z: 

" 
,, = 2.000 " 35 . lQO = 3.500 " 
., ,, 

80 50 =-· ıt.ooo 
" " " 300 " 

2o ,, = 6000 " 
Tiırkire le Bankasına para ralırmakla ralnıı para biriktir 

miı •e faiı almıe olmaz, arni zamanda &aliiniıi de denemie 

olanoouı. (1) 

Yeni Kerain Jılaibaaamda Buıl~r. 

-


