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azimle lısrp ediyorlar. Roykof ke-
1t1iıni uden A. lmanlar geri :"t.tı 1 mışlardı r. 
Malaya Vişera geri alınmıştır 

.,, 
Sehibi Te Uınum Ne,riyat -

MOdürQ 

rn :\D AKHA~ 

idare Yeri 
'ul "•nl• t&uıanı • Mtnlo ---

· sayısı ·s kuruş 
Telefon No. 82 

Çrrr ş 31Tfba 
26 

2 noi Teşrin 
1941 

Yıh Sayı 
14 4061 

r 
Baş Vekilimiz "ı Seydi Rezza~da mu~arebeler. Berıiııe göre fiat murahbe komisyonu 

bir şiddetle devam ediyor 1 in g iliz 1 er v o/inin , iy as eti 

C. H. P. 1940 kongre dilekleri 

Mersin-Sili f~e-Gülnar-Mut-Tarsus kaza lan parti 
~ongrelerindeki dilekler ne i~i? Bunlar nasıl hal e~ildi Fransız manş kıyı- altında top!andı 

sında bir ihrac . -- . 
' Fıat murak11be komısyo· . 

teşebbüsünde bu- nu dı1rı Valimiz Sahi Ör e' ~al·ye ~ek~letıne raflarında değirmen açılınc1sı· 
· 

1 
. p g 19 - Serıelık ıcaı·ı 100 - na müsaade edilmesi içiıı her 

Dün şehrimizde 

gezinti yaptılar 

lundular nın r yasetı altında toplana- 150 lira :irasmdalci ka a k"\ 15 20 ~ 
şelıir nahilirııle yaya olaıak rak hariçden gelen manifatura _. . z ' '6 ay ve a ete - mnracaa.t 

ge>?.ıney" çıkm111lar ve her Berlin· 25 a a· .. t·· 1 .k · köy sıı degırmerılerınJen mn· vuku l.mlmrıkıa olması, küçtik 

Hindliler Seydi 
Ömerde, Halfaya 

bölgesinde düşmanı 
çevirmektedir 

Kıymetli misafirimiz 
ve Ssyrn Raş Vekilimiz 
Doktor Rbfik SayJaın diin 

,, v v K l · 25 ( ) • · eşynsı ıat annı tedkı etmış, . . 1 d 
tarafta halk t.arafından ay- 3 ııre, a a. - Do~u cephesinin daniz böl- 'dh · . . . . amele veq~ısı :t nması olayı de~irmenlerin vergi yfızüudeı, 
gı ve ırnvgi ile Relamhn- Seydi Hezzak cıvarında gesine taarruz muvaffakıyetli bir ı . aı~tcı bırl~klerınce . tesbıt 1-İyle bu vergiyi vermeğe muk kapaııdı~ı yolmıdaki iddiavt 

göğüs göğüse şiddetli muhaı-e surette devam etmektedir. edılmış olan fıatları ta~dık eyle tedir olmayaıılarm değirmenle 
mıışlıLrdır. d 23 rnişd' lıa1;lı göstermemektedir. I:s :ı beler olmakta ır. -24 son teşrin gecesinde ır. ri birer birer kapanmakta ol-

Yenı Zelrıdalılar, Gambot İngilizler bir kaç gemi ile frans·z Bu günden itibaren gerek du",u görulmektedir. itibarla hu dileğin tervici k:.ı. 
Sovyet ~ava kuvvetleri 
f aaliyetlerina devam 

etmektedirler 

k l'. ts hd görülmP.mektedir 
la Bardiy,t arasındaki gediiTİ manş ıyısında bir ihraç hare~atı maniıatura ve ger~kse çay sa- Bu değirmenlerin halkın 

1 • k T b k . " yapma< teşebbüsünde bulunmuş- tışlarırıa başlanacaktır, d .\faliye VekAJeti gı>nış.etu en o ru garnızonı: ıarsada 1 h'l b t 1 ihtiyacı gö:ı: önün '! lutııtula-. aman sa ı a arya arı ·ı · j Maliv. e V k:H · 
cenubundakı kıtal.ula arasın tarafından a~ır gayıplar verdirile- 1-1L f" L • l'"I . d rak muamele ver~ı erırn e mü. e elıne 
daıd mesafeyi altı kilometre- rek tard edilmişlerdir. 118 atcı ulr h~ ertn 8 8ai~ bir f3rtılat yapılması: 2

0 - Kazrımızda, l.ıir hıi· 
ye indirmişdir. Hindliler, Sey - Şimalı afrikada cephenin bü- 19 - :l8~3 numaralı mu kıhnet konağı olmadığı cihet-

d
. 0 ır - ı . tun kesimlerinde anudanc muha- Mürac11at bu"roları · k 10 ıe se ı j b · · iki Alman alayı ve ~. mer, Ha. aya Bo gesınde rebeler olmaktadır. umele verşı~i ıınunnnun , . no erı en erı ıcarla otu. 

b
. . .. f . duşmapı çevırmekte devam kurulacak uncu madde"linin 5 inci fıkra- rulmaktadır. 
ır süvar ( mu rezesı Adi yor. Nevyork heral gazetesine göre ~iyle mfınhasıran halkın ken· Hazinenin de menfaaıi 

yok edildi Gambot tayyare meydanı . Muhtelif vil~yetlerden va- dı ihıiyaçl:u ı içiıı hnhubat ö noktasuıdan , l-.a.zamızda b;:· 
diışman tarafından kullanıl · /ngiltere Afrika kı olan mal taleplerini tedkik ğütmek fuııılara un ve zahı hükOmet binası yaptırılması. 

Mo!lkova, 25 (A A .) - maz bir haldedir. zaferini kazanırsa ve mümkün mertebe terviç re tüccaı larına ve satılmak nın temiııi: 
Sılo haberlere giire Snvyet ş· d' h b . f 

1 
etmek üzre idhalatcı birlikleri üzere kendi nam hesabına un 20 - Hiikftm~t konaklar 1 

ım 1 mu ue enın aı a s· d d tl . 
bRVI\ kuvvetleri Mo~kou" cep . - . . ıcilya ve Safdonya nez in e müracaat büroları öğütmemek. kayıt .ve Ş'U' a- ınşa~lt ı hakkında lıaztrlana•ı 
heııiude ftlaliyete devam v" şıddtillendığı bolgede bırbırt- ya kurulması Ticaret V€kAletince riıe sn değırmenlerı ve kır~ proğrama ~öre, işe vilAyet wı 
RuR piyadesi gittikçe artan ne yalcıu tepede silsile çok hücum edecek kararlaşdırılmış ve bu husu~da bey!iıe kadar ol~;ı n:ı?t~rlu kaz~lardan haşlanac:ık1ır. 
muvaffakiyetler kaytt etmek arızalıdır. Ticaret Mmtaka ı\Iüdürlüğüne de~irmeııler vergıden ıstısna Mnt kazası hükümet ki)· 
tedir. Denize inen vadıler, ağar Nevyork, 25 L a.a. l - talimat gönderilmiştir. edılmiştir. .h. nagı inşaAt proğrama dahil 

Oenup ve cenup dogu kı- tdan~llda~m harekalına elverişli gaz!::{ork Herald tribün Vilayetler muhtelif Mha· .ıs . 1 1940~,~~rı ~~g; dir. Ancak, vaziyP.ti hazıı ~ 
Rımlarında harekdtta bulunan 

1 
eğı ır, yazıyor: iM dd l · ·h · l b mer'ıyete gı ren mu "" d ı İngilizler Libya taarrn- ma .0 ~n ı tıyac a~ını u sa ılı kanundan evelki hüküm 0 ayı~lyle pr(lğramıo tatbık i· 

Sovyet tayyareleri pazar ~ü- ,~ •

1
• ~ı· • a)Akalı bırlıklerde t d Y l 

ngl iz le lg-1 zona ıno vaffakiyet le devam . n emın e e- lere aöre yel ve sıı değirmeıı· ne geçı ememektedir. 
nü 39 Alman tankı 7 zırhlı kl d "" , etmektedirler. ce er ır. ler·ı· veruiden mutlak olarak Dahiliye VekAletine 
araba asker yüklü 760 kam· -- B "" d 

2000 d ~ l u taarruzt Rnsyadaki ta 8 1 d' • , f mııa f tutulmakt~ i_di i~e .e 21 - Sonradan mer'i ye te 
yon, benzin doln 57 sııhrınç en TaZ a arruzdl\ Almauları şaşırtmış- 8 e ıye encumenı top antısı bu mutlak muafiyetm vergı- giren bir kanunla b' ı. . 
kamyonu 25 ııgır top, mermi • / d l tr~· ' ır ço .. ye, esır a ın 1 hr. Alın&nlar için ehemmi- Ş h . . . ~ . ye tabi değırmen ere ver ır,ı lerde tarlası hı 1 h 
ve mübimmAt yüklii yUzclerı 1. lı . . .. e rımız Beledıye encumenı 1 k b ı 1 ıınan e~ astor yet ı B.va knvvet.brının wn· d ~ .. . zarar nazara a ınara mı a- ayrı ayrı s l ~ · 
fazle val{on tahrip etmiı: vl' Kahire. 25 (A .A.) _ lıim hir kıRmının RnA cephe un o~lPden sonra toplanarak . fyetleri de yu- d'l a ma Jıuası talr rı 

. B , l k dı.k -ı-krınvergımııeı eı mekteveb · ı 
iki ahna~ ~layı ile h:r .ı-"v r ı Kahirede orta Ş~rk . ri sınc~eu a!ırıarak .~{~ikaya gön ~e en._evı~ ı te •1_ VP._gurı ~ karıda yazılı şutlarla takyit zii i i . ~ı para arın_t~v 
müfrcıı:osını yok etmıştır Bir tanya karargfıhı tPblıgı: tl~rılıneıu pek guçt.ur. ışler uzerındP. göruşmuşlerdır. . . ld ,, l mahzurla ş' köy ıhhyar hsyetırPrı 

' · t . t rı· - - edılmış o lltı;lllH an . salahiyeti . . ~iivari birli~ıJe lıUcnm ,.ı . fngıliz k taatı A~ layı ngı ızlor, Tobrukla l\Iııu. ~ it • • ,I• L k Jce hıttecıiibe sabıt ol- . ne gırmekte olduğun 
luına mensup bir tabura zapt etmıştır. Tebliğde İo~·iliz IHRt!llldl\ki mihv~r lrnvvotlor yeunmıze uort uUÇU tan rı eQv:~an esasa t~krar rücu e· dban ~ır takını vatandaşların 

e. . . k ff k mu~ u yuzderı ma'-J ld 
imha otıni~ ve tııbnr kuman knvv~tlermin Tobrukda bir çı· rıuı yo et:n~ e. mu Vı& il ç' 1 ueı~· d'I si muvafık olamaz. . IS ur o u~u \ \ 
danı dahil olduğu lınld~ . ~~o k;ş hareketi yaparak 2000 den ~larlari\a Bı.ııgRZIYe kaıla~ IVI ul 1 m~)i~ıw tuaftan mua~ele haddı zatında iyi bir neti(> 
Alman subayı ve ncferını ol- . . · ı ılerleynek bır ~ene evvelkı - . . . ı mües~P. elerın i· vermemekte bulundu~u k 
dönnütür. fazla e~ır a ldıklıırırıı ı :lve el· ınovaffftkiyeti tekrarlamış ola . Dırnk~ .rı ~ishamı1da ~e~rı.- vergısı su:~im ettikleri mamul atiyle bu husustaki k·, a11 \ 

. 
100 

ka- mektedır. oaklardır. ınıze geldı~ını haber vardığı mal ve t~ k . ü· islah edilmesinin t ~nunıı 1 

BRşka hır "lbli.~lik.. .. Bu zıtf',r ka?.anılırM Sü miz çivi miktarının rlört b1ıçuk maddelerın satkış ıy~etıl ize 21 ·305.. eınl mı : 
dar A.luıırn o ( nrınnş v*' uç iugilizleı·c göre . 1. Af . k 'k h ton ve bıınun bı'r tontınun san l'iudeıı alınma ta ve ıma o u- k - · ;t sayı ı kannrm ıı 

. ·--- veyş ve ~tına ı rı aya nı 6 · · i in · dd · · tırnkla 9 ugll' top 49 ~ıtral- Sollumdakı· mihver ban olan cerıeral VAyvel Ol'- dık çivisi olduğu öğrenilmi~- n Hl mamul maddenu~ a.z veya ~ı .ma ~sının son fıkra 
y<>z 13 mayin topu ve tır çok du~u temamile serbtıMtleyeoek tir . çok olması .ve k1ymetını:• ar· takvıdı ~nahıyette bir hiıkmü 
sil:\h ve mühimmat ıtinam kuvoet/eri yok ol- Türkiyeniu durumu daha faz · Çivi her kazanın ihtiyacı tıp eksilmesiyle al1kadar. hu- muhtevı olmayıp, köy bariciı ·-
.,ımi~tir. mok tehdidi karşı- la kavvetlenecf\k. na göre Vilc\yetçe tevzi edil· lnnmc\kta oldnğundaıı de~ırme de oturup da köyde maddi al.ı 

lugilizler, Sioilya, Sar- mektedir. ııin senelik lcarının Lıu vergi kası bnlu~ıanla11u h~r köydekı 
Moskovada vaziyet vahim 
Almanlar şehire 
karşı kırk fırka 
kullanıyorlar 

sındadır don~·ada lta.lya kuvvetlerine bılkımından bir karine olma- a.lflk.a ve ı tifad"!leriııin derect. 
- ~?1gru!an ıfograya hücum ede ihti~arla mücadele ~ın:ı imkrm bnlunındam:lktadı1r. sı_ nısbetivıe ölçülmliş ve bnı ~ 

inoilizlerin hava üstünlüğü · ece · tcar• az 0ıa11 eb~ı1rm0;1 ~ go.~·ek ı1a1 v~0 ve tesbit oınnm•: ~ Kan adada Eiat Murakabe koIDİ8· rin gerçi çalışma ka ı ı.yet .e~ı mu e efıyete jştir~klerini ~mir 
devam etmekl8~İf eaaı<lı bir az olaca~ı mülc\ha~a edılebılır bulunmaktadır B ·ı . 

} 0110 ilıtikarla ts • rl . • unun gı > 
Bir Amerikan deniz surette müoıuJefoye başla- 140 de hunların ımal~tı ~ ~ aynı kanunun birinci maridr· 

MosktJva, 25 (A .A.]- Askeri yazar ameli libyada- lbtikb yapmak ısteyen- de bittabi mute~c\mıl ohn lem ranlara veya köyde . dd. 1. 
Londra 24 (a.a.) - altııı batırıldı mıştır. . lnisbette olac~ğından. ve.rgılerı sinin son ftkrasıyle köyde ot ·ı 

Provada gaztıtesinin mer- ki vazi}et hakkında diyorki: Londra, 25 (A.A.] - le~ Oümlıuriyet mshkemele- sallerine görı~ o dereche al~to ur. kası bulunanlara y· ma. ı ·' a a 
k~z cephesindeki muhabiri ya Libyada geniş bölgeler üzerin· Kanada. bahriye vekaleti- k a· u leketin mu te ı ta , ırmı uayı 

. k rr :i~n:e~t:e~vd~i~e:d1~· 1;m:::e::,:te=ı r~·-_.:__..;n;l;e;Ol;;;.--~---- geçm i yecek su rette salınma 1 zıyor: de bir sen muharebeler verilme - nin bir tebliğine göre Otto- • 
Moskova için yapılan ıwn tedir. . . lada iki kl\nada korveti bir Refah htidiıesini tahkik için k~bnl olunm•ış ve bu gibile· 

mnhl\rehelerder düşman ehem Her ıkı tarafı~da gayıpları Alman cleniı altıınnı batır- rm köylerdeki maddi al~ka '" 
. . ·· ı .· kazaoclıgın- ağırdır. Fakat mevzı}er zaptınında • A A k·ı·ne karar istifade d ., mıyeth ınovkı eı 1 • • • isbat ettiği gibi avantaj inğiliılsr· mı~tır. Dıv anıal 1 teş 1 1 erecesi üzericden laLı 

dan '1azizet oicldıleşmıştır: de kalmışdır. G~mi Tllürettebatındad 47 .. d ·ı o~ac~kları salma başkaca ikiıı · 
Almanlar M.oskova Ş~ esı Sollomda sarılan ınibver kuv- tayfa kurtRrıluu~ ve esir alın V e r 1 1 Ct bu· t~kyit ve talıdide tA~ İ 
boyunca bir çok köyler ışgal vetleri yok olmı.k tehdidi karşı· · t tutulmamıştır Bl x • 

k d
. ı d 1 mış ır. v .. nrn bAdisesinı· tahkı·ke d' ' ma gvre m:-. J 

etme te ır er. sın • bulunuyor ar. R tllh .. p ı alAk b l 
Tnlo kısmmdA. üstiin düş- Almanların libyaya acele av Britanyaya .Ankara, (Hasol'i)- e badiRedo yüksek rütbede ımbay . ası u unması dola)' -

m 
.. n kuvvetleri ha ı:ıebrin oe.· ve bomba tayyareleri gönderme· memur olan divanıharp, .~nb d devlet f.Tkanının muhakeme sı!le mükelleflere di~er köy}t". 
... " 1 ] .. bek rot e e t r. f d 

nubanda ve dogn unda ilerle- lerineı-':-ğ~en ingilizlerin bava Yeni bir kanada v:.ııne~nl: a~ a y•;digini görıniiş ve bu mahkemeyi yapmak tra ınl an da ayrıca tarh ed:. 

Yerek V 
j;ıaretle göı\terilen üstün ~·u kevaın etmekt~dir. Bir e ı me~ı nzım g~ . b lınamı•tır. en sa mamn resen ve başka · 
" - tümeni tiaha geldi }ah' .. k nd1Rınıie U y 

küçük şehre varmışlardır. iki iU~~r adar kati haberler sa ıyetıaı J~ gunıza göre, hükflmetçe Lir divanı &li ku- ~a ıazami halde t~bi tutulmu~ 
Bitler bu gün Moskovaya bek1ene 1 ır. Ottna 25 (a.a) - Haber a • :1 ; tir n.unması keyfiyeti kanur'l 

ı·· k 1 Beııinc:i zırhlı Kanada tüm-ı- rnlmasına kRrar verı m ş · k b. 'k kar•ı 40 dan fazla nmen u. • "'ov~·et birlikleri 800 ,,.l·1· 11 • 
8 

., ı Aıı· ıttznm gösterine e'fvelce aldıkları mühim ay ırı ır tatbı · olmamakla 
,.. d "' • "" ni rı aorara varmıı ır. Divaoı • . .. .. . b b . lanmaktadır. Bunla~ a.n yır- lerde c~pbenin cerıııp kı;mııı Ru gafile gelen gafilelerio vazifeler (lolayıdile bu ışlerle allkalı gorulebılecek mebus- . e~a er, nımete göre külfet t. 

misi zırhlıdır. Resm.ı hır t~.1- da bü ük fBaHyet göHtermiş- eo büıilQüdür. . ların da ınnl6.matına müracaat edecek. v~ ic~~ .~derse. bu ıştıı~k r~oktasırıdan da adelvıe 
graf Kaliııin kesimıud• mu- y 

1 
bir . k·ı Bu tilmeole Brıtanrare ge- b ların teşrii ml\ımniyetlerinin refını Buyuk Mılltıt aykırı hır hareket ı<ayılma~. 

Oadelenin .venid"u ~iddetle ler ve Aluıan arı <i•' 1 me len Kanada ukerlerinin rekanu me Uf! • ı· kt· cVatan... k. · . M r · den ıı ıyeoe ır • - Sona i ıncide -
başlaıhgını bildiriyor. harekatına mecbur etmışlerdır rüıbini ıeomektedir. eo ıaın · 
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- 16 - 2 nlei Teşrin - 194. ~rşamba 

i l a · n 
Manifatura Fiatları 

f iıı lurı~ı~ı lı111iını Rıisliiindın : 

YENi MERSiN 

C. H. P. 1940 
kongre dilekleri 

i 1 
Sayfa ; 2 

a n 
-Birinciden artan- Orman emvali satıı ilim 

J Anca1'. bu gibilere af~ka ve Oiu~i Miktuı Muhammen bedeli 

• ist;fadelerinin fevkinde, s:ıima M3 D3. Lir• Kr. 
Ahiren muhtelif tüccarlar tarafından ithal olunan ınanıfatura eşyanın tarh ve tevzi edildiği veya ka Qıun 1485 000 4 90 

cins ve nevileri ile toplan ve persıkende fiatları aşağıda gösterildiği gibi mm hukfımleriniıı tatbiki'lde lçel vilayetinin silirke kazası dahilinde 
ıesbit edilmiştir. yolsıızluk görülduğü takdide hudutları şartuamede vazıh karanlık dere devlet 
lıball&ornın adı Manifı&aranıo Eni Miktarı Teabil olunan eatıe fiatı mfıkeaeflerin ayni kanunun ormanmdan l 485 Ulet~e k..Üp cam a~acı 12 ay 

oina te neti eso&im metre Topıan Perakende dördtincii maddesine göre iti- · . . .. • . • 
kurae knrne h kl k 11 1 ıcerısınde cıkarılnwk uzere 15 l ı -94 ı tarıhınden 

!(aıım Gandar Jıpoo, flor baema 71 
86 
61 
61 
71 

46116 
81032 
54900 
27450 
24705 

---- raz a arını u anma arı sn • • 
1~g 1 ~~ retiyle muhtemel haksızlıkları itibaren 18 gün nıütldetle kapalı zarf usulile art-
86,78 ıoo önlemek ve v~rııyi :tdil bir llrmaya konulnıuştur. • • 

• • 
Vital 8&rum11 

,, h- (lladopola m marka) 
Japon pılleli kalın baama 
Jı1>00 pı&la ha.ama Oi,51 78 es~sa i_~ıdirmek, her. va_kit_ için 2 _ Arttıruıa ~-12-941 tarihine mÜSJdif çaı·-

Nuım Mtık8'i 
Aaadolu ltballt f· 

87,01 100 muınkun ve kanunı bır ıc~p- b .. ·· d · b" d 
tır. ~anı a gunu saal ı 5 e Mersın ornıan ınasın a 

Dahiliye Vek~le1i yapılacaktır. 

> boblin 
> faotasi boblio baema 

(arep apor emprime) 71 37382 74.09 86 
Japon katil (ıil&elik) 106 4125 ll2,50 129 

> mermer ıabi 111 3660 58,4i 67 
, boblio fıoıaıt 68 10248 63.25 75 
> paıeo (pijamıhk) 68 23220 89 71 103 
> karımıodol 126,5 4575 279,87 322 

Emprime pazen 63 2141 136,04 156 
811mı filor (preoı aıiı) 71 245 '1 8 ,SS 102 
Karamaodol 126,5 t8:10 205,08 230 
Boblio fanıaıi baama 68 14640 H6,26 7« 
Mermer eahi 111 9150 59.15 68 
Haaee (ince) 78,5 12488 74,02 85 

' Qisıili ıOmleklik boblio 61 13200 66,97 77 
68 ...ı39n 7'!,t.!7 7 .. , ,. Faatul srep boblia buma ~ "' v v 

•• Pıke &opralko 68 1155 i!l,97 85 
,, Mermerıabi 111 1830 58 36 67 
,, Patiıka (inoe) 68 2~28 59,93 69 

" ,. 
••• ,. 

., 
" •• " 

•• •• 
" .. .. .. 
" " 
" 

,, 
.. " .. .. 
• 
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Niıan Töreni 
3 - Beher gayri nıanıul metre k.fipün muham

meu bedeli 490 kuruştvr. 
Sıhfke (Hıısust) - 4 - Muvukkat tenıiııatı 646 liradır . 
Şehrimiz ortaokulu tOrkçeı 

öQretmenli~ıoden emekli bar 5 - Şartname Ye rnukavele projeleri Ankarada 
Abdullah Kı\mıl Soralın kerımt· 0 .. d" l....... • · 
ıeri AnkRra lsmat paeın kız eııs· rmau unıuıu nıu ur ugu ve nıers11ı orman çev1rge 
lil6sü ölroımeuıerınden Ba,ao miitlürliiğü ve silifke orman lJölge şefliğinde 
ilhan Soralle jandarmıo oka o görülebilir. 
satıa1ıarından üette~meo Züh'O 
Gökoerenicı niş ırn törenleri rlüıı 6 - T*"'klif mektuplarının 3- l 2-941 çarşan1ba 
6fAflP ı.ub&y mahfelinde bir QOk .. •• 14 ı. d k · · ı·-· 'I 
t 1

.
1 

h .
1 

k 
1 

.. guııu saat e ~a ar · omısyon re ıs ıı11ue verı -
c av~t ı el' uıurı e ıcı a ı ınmı.., • • "' 
o bu euretle dr.telJiler oeeo ı i mesı lazııudır. 
qe eaıeııceli bir gece .reoirmışler 7- isteklilerin ticaret odası vesikasile birlik-

Mal kaç elden geçerse geçsin toplan fiatlarda hiç bir suretle değişiklik 
olnıayaeaktır. Aracıların kArı bu fiatlara dahildir. 

99 aabahın sna& dördünde da· l . . . .. 
~ılmıehırdır. SaJHI Q • ftlerrı na- e uellı edıleu gun ve saaua ih;1le komisyonuna 
tifltlM tf'm~nnı PciAri,,. müracaatları. (7 48) J 6-21-ı 6 1 

3 Percle 
2 Tablo Vatan 1 çin IBEKIR uwcl 

Meclis 

4 

Evvelkilerle Coşkun 

No. 17 

Coşkun sakalları birbirine kanfmış, bqmda koeaman bir 
kalpttk. Belinde bOytık bir kılınç ayağında çarık. 

Coıkun - Merhabalar, arkadqlar. 
Hep birden - Merhabalar. 
Alp - M11jde coşkun istediğin gan 1eeldi. Hazırlan. 
Coşkun - Ben mi çoktan hazırım. 

Toroslarda başlarsa yıldınmdan fırtına, 
Kırbaç olur kılmcım dllflDanlann sırtına. 

Erdal -

Her gaıı biraz daha sert şaha kalktıkça zulum 
Hep birden -

<}oluk çocuk ant içtik ya kurtuluş, ya Olum. 
Alp-

Hir çetin imtihana abldık birden bire. 
Sesimize ses verdi Toros, ova, dağ, dere. 

Coşkun -
Elde kılmç şahlandık gQvenip nefsimize. 
Hakkın sesi kanştı ko.kreyen sesimize. 

Ergun -
Utançtan ölmeliyiz eter biz ttırk değilsek. 

Hep birden -
'foroslar alçalacak eğer biraz eğilsek. 

Erdal -
Tann yaratmış bizi milletlerin Onloso. 

Keşif -
'J'Orkttlr ancak alemin şerefi, şanı, 110.sn .. · 

Alp 
Başbuğdan gelen emri öperek canla uyduk. 
Çakmaklı tOfenklerle dO.şmana karşı koyduk. 

Coşkun : Kılmcını çekerek : 
Atımızın nalından blr yıldırım, bir şimşek. 
Çıkınca dQşman siner inlere Orkek Qrkek. 
Sıper oldu gOksOmOz dırıtnavt gtlllesine. 

Hep birden: 
Yumrukla cevap verdik zulmaıı mağrur seatııe . 

Coıkun: 
Şaşmayız, imkanı yok sarp, yalçın yolumuzdan. 

- Sonu vsr -

i l a n 
illiyet Diiıl Eaclııı 8. 
ı - Mersirı Memleket hastanesinde yapurıla · 

eak. 3 7 7 lira 7 5 kuruşluk. tamirat açık eksiltmeye 
konulmuşlur. ihale 27- 11 9 41 perşenıbe günü 
saa' 15 ıe Eııcünıen odasında )&pıbr. 

2 - Fenni şartname ve Jiğer evrallar her za
man Eueünıen kaleminde garülebilir. 

a .. Muvakkat teminat akçesi 2835 kuruştur. 
(771) 25·26 27 

Ankara Radyosunda 

Bawünkö nefriyat programı 
Çarşamba 26 - il- 941 18.45 Radyo Çocuk klübti. 
7.SO Proğram ve memleket' 19.30 .Memleket saat ayarı 

saat ayarı ve ajans h~berleri. 
8.38 Müzik; Hafif parçalar 19.45 Serbest 10 dakika. 

(Pi.) 19.55 Müzik: Radyo Dans 
'1.46 Ajans haberleri Orkestrası programının ikinci 
8.00 Müzik: pro~ramımn kısmı. . 

d (Pi) ~0.15 Radyo gazeteıu. 
e~~1m5ı.E . Sa t 20. 45 :Müzik: Bir Halk tür 

•ın a ı k _ _ . II f 
9.45 Müzik: pro~rarnmın ~su. ögrenıyoruz. -a tanın 

So k (p) 
turküsü - Koyun. 

n ıamı . 21 00 z· t k . . 12 30 P ve memle- · ıraat a vımı. 
.. _

1 
· Arogram 21.10 Müzik~ Karısık Şarkı 

MI saat ye&rı 'ar 
12,SS Müzik: Muhalyer 

1 

'21 30 KonOşma ( Sağlık 
makamıkdan Şarkılar, . Saati.) 

12.45 Aja~' Haberlera. _ 21.45 Müik: Riyaseti Cum-
13.00 MOzık.: Şarkı ve Tur. hur bandosu ( Şef: Ihsan Kün 

küler. çer,) 
14.00 Müzik: K:uışık Prot- 22.30 Memleket saat a varı 

ram (Pl) 
1 
ve Ajans haberleri 

18,00 ProRram ve Me~leket Zıraat, E8ham,- Tahvilat 
~aat ayan • Kambiyo - Nukut borsası Fi-

18.08 Mfü.ik Radyo Dans at) 
Orkestrası. 22.45 Müzik: Cazb~nt (Pi) 

18.25 Konuşma ( 0 '19 Po- 23.00 Yarınki pro~ram ve 
litika hadiseleri ) kapanış . 

i 1 i n 
içıl Oıttırdııhğm~an; 

Belediye nıezbaha ylu üzerindeki d~mir ge
mi direğinin ihalesi 29-11-911 tarihine tesdiif 
eden Cumartesi günü saat ı 1 de icra edileceği 
ilAn olunur. (17 4) 

DEVA Kaşeleri 
Baş, Diş, Grip, Nezle, 

Romatizma 
VE SOGUK ALGINLIGINI 

DERHAL FCESER 

DEVA KAŞELERiNi 
Her Eczanede Arayınız 

(620) 

• 

32-90 

Gaip bir genç araı1ıyor 
Karaka~ \'t• göılii. f\ara ,.e ter luyıkh, huğ 

day benizli. orta boylu. halk etli. sağ veya sol 
gözii altında çıban ~.abartısı bulu mırı < 18-:! O) yaş. 
larındaki oğlum kara 'lehmet parlak iki serıede11 
beri kfiy v~ çoluk çocuğunu lJrkediJl bf>lirsiz bir 
yere gitmiştir. Bir sen~ kadar üııce Adauada ol
d11~11 lıaberi11i alrı11şsanı da Simdi nerede b11h111-
duğ11 belir~izdir. (~ürüp bilerıl~riıı ffoğazliynn 

kaymakamhğı va~ııasiyle ba11a haber vernwsini 
iıısaııiveı ı ı amına dilerim. . 

Boğ<.zhyau kazasıua rnbi \:<ıyır~ılıı 
uahiy•·siııin lhırluhau ki>yiiude 

(77 ,, ) \iusıafa oğlu ibrahim parlak. 

ı 1 a n 
Nafia M fıd ürl iiğürıden: 

Mersin 'farsu~ yolunun başlangıcı ile [nıu
mi ıuağazalar k~.ru~olu öııüne kadar 957.44 lira 
ile ·ı7 4 melre tul l>etoıı bordur pazarlıkla yaplırı

J lacaktır Taliplerin ,~o l 1 94 ı ıarihiııe kadal" Nafia 
nıüdiirliiğiine miirııcaatları ilau olunur. 

ı 4 (776) 

i 1 i n 
Maısin Sul~ hukuk ~akimliğin~en ; 

lbrahim karısı Umnıiibau tar11f111dıuı küçük çocogu 

Sami için kooaııı eski 8ivıı~ Dttvle t dtıtnir yolları oıemor

lınııııları ! hrahim Bii) ülii bAkkında Menıiıı Sulh lıokttk 

rn 'i hJ,eıuesiııe at;ılan nafKkR davaımırn yapıldD mobake
me1:1i ııo ô unda: 

Mıi ıMoial6yhiıı 25 1 P41 tarihinden it.iharfııı llJda. 10 
lirA nafaka ile rr.ıthkfi •niyt1tirı6 v"e 968 kuruş m'\bkem~ ve 

1
100 kuruş ilam harcı ve 650 karo~ temyiz bozma harcını 
kendisinden tabt1iline tf'wyizi kabil olmak ÜZ6Je 6 10-941 
taribind~ gıyaben karar verilmiş Clldugundarı iJan tarihi:ı-
don itiharon 6 gön zarf11.da t<"rnyiz etme:ligi taktirde bük 

miin ke~bi katiyet etmiş olacRğı ilA.n olannr. [773] 

ingilizce dersleri 
lngilterede tahsil görn;üŞ lecrübelı 

bir ingilizee ö~re\.nıeni hususi ders 
veriyor. Şer~~.ti anll!lıak iizere her 
giin 15 - J 5,'~Q a ka4ar Yeni Mersin 
Matbaasına nıürqptatı. 

• 


