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Deniz Harp okulunda dün niz Lisesi m 
diploma verme töreni yaplldı 

z ları 

______________________ ._.. ____ l ____________ .-nm ________ __ 

Sayın Baş Vekilimiz Do tor R fi C. H. P. 1940 kongre dilekleri 

~ersin-Sili f e·Gülnar-Mut- Trrsus ~azafau parti 
~ongrelerin~e~i dileKler ne iai1 Bunlar nasıl hal edil~i Saydam töreni g ksek huz rl le 

şereflendirdiler 
(ri ' tt '*Mth Ytt fiMSN 

Genç bahriyeli/erimizin yaptıkları geçit resmi . . 
alkışlarla karşılandı 1 41 senesı 1. 2 teşrın aynı-

Zıraat a\Ptlrri 1çın Zıı aat iııeı ler Ve bu hal f; sıla ile 
vek~leti tıırafınd ıı ~orporasyo Te~rirıJne kari:ı.ı deYam eder. 
na verilen ihtiyaç listesinin Bu ytide:ı sıtma mikrobuna 
!ngil iz km yc·siyle Londraya aşıhnara k köye döner va hııs 
goııJerildiği ö~ı emim ştir Ta h olurlar. Bu ha5'tıılığm yeni 
tiifırmzdau dı:t t~kıp edilmek· doğırak çocıı kl~r ıizerincıe~i 
ted r . M· carısı nlıt mfıı:;b t ş, ksırı fenarlır. 

.. .. . ~a yapılan o'ounluk smavm~a 
Oku 1 komutanı gurbuz ba hrı .. lT_üıh_ •er·h 1 iu p.v 11 ~ıı rı:ıh•hlff - • • • • • 

kilde rıeıicı~lt•nmr k tizere h:ılıı Bırıaen;ı le-yh, bıı dHğ mm 
n ın anlaşın ya ziı aat ~ıetleri takalarının dl ·ı tma mficadde 
için htl'ms: bir kontenjırn kon· mPıt kasına iıhali ve kinin 
ı. nştıır. tevz!atmdan faydalanmamızın ili snslevon d~nı~ ıiahrarnanl a • J!ınız t~sesını ınuvaf fakı-

ell· ı e rı· mıze k ıyrrıetli bir rımız, oöh r atlı ftmi~allarımıT. U11 ' il 1 
tamın ı : 

Y · Akrlerı ızde olduCcu g.bı okyrrnuı· 1 i.' • I, 
1 h•ıtabede bulundu farda dı turk hayr:ııtrnı S'l n ve yete uıtıren o~ur aroan 

AmP.rikad:t.n getirmek İı-tl 
y11n lere derhal temini karara 25 

- Tar!'ns kaz9sırıın dJ~ 
l l d f 1 k d l köylorinin mf..cadele mıntaka-

eııro fle d ılJialandırmıeııtr t~ a 1 nmış ve m e A a a a a r ~r 
ozun mQddet bu denizlerde Oüvfirto vo :\lakicıe Sınıflıt- Sl'ıa ıth ıline SJlm l tahsisatının ca memrıuniyeti mucib oldn 

Bof Vekilimiz bu günkü ihtiBaaını 
soran muharririmİ%e d6diki: 

hAkim ft1eıımıslnrd1r. 

Aıiz vntaoımızın etrAfını 

çısvreleren douızleria her l;öeeei 
ecdadımızın sayısız mez.arl&n 

1-~tı gCırbüz ve çal ı şkan genç. ve eıınlı balıralorıoı iQind0 ask· 97:! 
laoıskledır. 1001 

Jeri gördi1m, çok seviı1dım O namdar kahı amnolnrın 1005 
lrenlarıuı t..ı1111au eizlerio, bu l007 
vntunın denizlerini koru mık 1O11 

~ 1ırı'mı'z J)euiz Harp bitllbede hnlnndnlar. Bu hits 021 veı beye yeni meznrı larrndan bir \!Ulfeal uQ'ruodo bü1ük gayret· 1 
Oktıluııda dün saat 14 30 da lor ve fedsld\rtıklar varatmak lO:W 
Den z Li~esıni bu sene ıkmal gence cevsp verıli hitabeler- ıorucıdR kıılacliAını:r.ı BBla uouı· I02H 
eden talebelere diploma verme den ıwnra gedikli okulu ban- maınnu:. l020 

· · ı d dosu tarnfmi!an çaJuıan ge- Gemiciler, meslekleri icabı lO~C 
menısımı yapı mış ı r. ı . . .. .. ıO:l~ 

Merasımde Mersınimizin ~ı.cı marş~na batlın talebeler kendi aile yuvalarıudan uzak 
l •t ·k tt 1 1 ();J.~ . . . S Y ır.. e 1 er. rssnme~R mechurdurler. t"•) , .. 

kıynıeth mısafırı ayırı Baş· 8 d h"t.. k 1 v.hı: 
k'I . D ~ R f k S d un an soııra n ım o u Fakot, oolarıu bu aJrt u- lO:lli 

d
va ~ımız b ~ toı 6l1 ay ~rn talebeleri güzel bir geçit retı• ea1ısı, hiQ b ir zamen kendiler.· lO!:>. 

1 _~ zir u unmuı ~r ve tora mi yaptılBr ve çok alkıştan nin neb'(llerini bozmaz. 101a 
ne yu sek huzurlarıyla şeref dılar. Bn süretle tc•ren "ona o · ı 1 4)~4 

1 d • " eaız erin en tehlikeli, en • i 

Vdrm·:j er ir. . erdi v~ davetlilbre hazırlanan {l 1;:;. 

d d l l he reca ah dokil\e larınde he1at· """' 
Saat on dört " avel ı er · b"' 1 1. ıo ,,. . , l , zengın naeı tn çay, ımonat lorını ve akıbe\lerioi birbirine -.t 1 

okula gelmıye baölamış ardır. pasta ve portakal, mandarin ba~laJbD bu iuRanlar en rakın lOJ~ 
Valimiz Sah P Örge, meb elma ikram edildi. nkrabalrırındon ciaha faıla bir 1055 

usumuz Muhtar Berker, bele- Yarınrn kahrama!l Tiirk birine sarılır ro birbirini sM'l r- I05ü 
dıye 1 ~ s vekili maarif müdü- denizoilerinde görülen intizam ler. rn~t 
rü, ı·anJarma alay komutam, giirbtlzliik, temizlik herkesiıı Gemici lerin evi, geltlieidir. t084 
Cumhııriyflt müddei umumisi. gökeünii gurur ve iftiharla. Bu 1eoi evinize ve 1eni aıleni· IOO~ 
lı kiml l"rı miz, ticaret mıntaka ı kabardı.vordn. ze elııım::ııta cıılıeıaır. '}' 11\95 
müdür fi, emniyet müdürü, bü Merasim don sonra sayın Danızlerde oalıeaıı insanlar 

tt11 dr\' • İr müdtirleri, şel.ri- Baş Vekilimizo hn andaki 1alnız düomaulr. deA•'• ıırııl 1053 
m ıa liı R rif er k~m ve daha ihti11aslarını soran bir muhar zamanda ltıbiatlada mücadele 10 D 
birçok zllvat işlerjyle birlıkde ririmizo D.>ktor Saydam gii otmok zorundadırlar. 
J-ıvetlılt ı· arasında bulunmak· lerek cbo gürbüz gençleri gör Dtıo iıterin her ıürlll meza · ı 9 O 

him ve meeakkota toh9mmül 1000 
la idiler d~m, çok Aevindim» demişler- edeoek kunelli bir biiıırcre 1002 

Tam saat on dOrt otuzda dır. sahip olmak birinci derecede 1003 
S-ı ym B.ı~vekilimiz refakatle· Bae Vekilimiz burada eh~mmif ete haizdir. Ouun ioın 10 4 
rinde kıdtımj mahsus müdür· boln:ıdokları bir bu9nk aaat- eıhha\lnize ilinr- edini1. Her 100~ 
leri ve yaverleri ile birlik de lik zaman zarfında okul ko- türlü sui it1'imalden eakıoıuı7.. l OOU 
o~nla g .. lrnişler ve karşılan- motanından izahat almışlar Cürıllf, eıhhat&ız inennlnr, Alım· ıg}o 
mı şiardır. Bir müddet komuM •e mektep işlerile yakından de ohalar iri bir deaız sobsı 1 !~ 01 ~ 
itin hk daiı esinde istirahat bu- al&kat'lar olma,ıardır. ola.neı1ar. 1 ı , 

k H . . f ·ı o J (ı 

Y ıırdukt ıuı sonra merasını ma Qo earın baevekilimiı ve erp gemılerı, eu ve ı ım .. 
d t,11 · · Al · · d b ı ] Ol 1 

h:t iline gt'ldıler. earm 896 arımız, okulumu7.rlı Eımıuıo eo mo Arn rAr rn l'&· 10 l!) 
. . 1\1 .1 rapılan d ıploma IOreni mün 98,- hnıd ır . Y• nı sı ahl arın loplu l020 

MerR ıme lstık.IAll ar J e betile rüksek huzurlorınııla bıı- bır halde buluudu~u ho JlBflll- 1022 
b;.şlandı Bunu dıp oma Rrın lere baheı!Ul~ n•ı er>rehen rtola~ lndf' hu il Ah ıı~ı lrı~ b r 7. - 1023 
tevzii takib etti. Oiplomıtlar 11 eük anlarımı erı edeıım. ,0 ,.vd ll ~a eı o k 10 ur ct u k1t l - , ıoıs 
~ır • ile gP.len talebelere baş· Lıse OQılncO sınıfın okurl ıu : ceksınıı. 

11 
IO;~ 1 

•ddUmiz tarafından verildi. Ve . Duo_.ın.ıu hıı l:ıırıij k e~ - 10:3!l 
Onları b ı' ı·Ar bı' rer tebrik eden Okulumuz~ bılırerek harbı· , elınde eı Ah 1040 

' . ıe okuru eıfotıle mek\en oem.• rıode eanh orduınu ' b " . 1 
S O k S d d 1 ... • uılfeeıni rspmııa• hazır eKh• 104 l 
ayın o tor ay a.ma ıp o- Iİlle oeoirorettııuı. Bu, eizlH 

l 1 h l B mektediro 1049 
m·:tlarını a ao ar azır 0 va- ioin ren reui ve arrı bir oatıa· · atı l· ıo;;o k ... v Deniz orduınuza reııı u 

ziyctinde (SR~ol) diye mu &• ma deneıidir. Deniz~ilik meE.· dı~rnız eu anlarda, memleketin 1057 
belıJ ed:yorlardı, Diploma tev tekinin bu ilk kademeeinae ilmı ietiklAI te hürrifetini korumak Hı58 
ziirı ~en 80rıra birinciligi kaza- te 11ezari bilııilerinizi tamamla· oırande eimdidea omuzlarrnıze 1061 
mrn Yıldıı Seçkine mfıkMat raoak ameli bir faelir~t eahuı ru·ktenen uzırenin kudsi1eıinı 10fı2 
l k l t 

. B bolaoak11011. Bu reni sahada da IOG5 o ıi l'.l atın &aa yıne aıve- . . . ve eaırıığrnı bi lerek çalısını1, 
. muuffak olaoaQınıza emınız. tOGS 

kilimiz tara tında~ ve~ıldı ve Geno arkadaııtar: ook oalıeınıı. 1075 
bu çı1lışkan genem eh sıkıla · Büyük R isi Cümhurumıu, 

10
,.., !' 

D1:1niıcilik ook önemli bir ., 
rak taltif ve tebrik edildi. meelekıır. Sarm haevekilimiziane her u~ 1085 

Bu töreni müteakip okul Denizlere eahip 98 hAkim roan, hepimiz., aôaıerdıklerl ıolda 1087 
mttdlirü kıırmay albay Mü- olan milletler, dtıııranın en nü· y1'rüri1oih. 1098 
nir ône7 çok kıymetli bir fpılP te en lnıdrefü mille\leridir. Yolunuz aoık olıan. 

filli\ ayrılanlar 

GüvE;rte Sınıfı 

Murat Yaşar 
Bülent T arcan 
Nejat Tümer 

"u öıirenilmıCltir. mfisdade .. izlığ i dobyısıyle im-
l'i ~ v k<'\n göriılmeklt·dir. 

Ticaret VeHıleti A ııcak miicadele hndntla-
Sıhhat ve 1. M. Vok:\ll'liııe rı dahıliı de oturup da ya~ 
25 - Dağ köyleriııdf\ki bal aylarında yaylaya çıkan hal

kımız her s0 ne Nisan a yında kın sıtma b·jkımındµn takihe
maişPtlerinı tem in için ovaya dılmrsi t çel ~ıtma mücadele 

Halkevinde 
fotoğraf 

• • 
sergısz 

reisi i~iı e yazılmışlık. 
Sıhhat ve f, M. Yı kAleıi. 
-Sının -vnr-

Türk borcu tahvilleri 

Rcuf Şimşek 
Kemal Sider 
Safder Yaktuğ 
Aydın Arıman 

Yavuz Subay 
Hüsameftin Tongal 

İzzettin T emer 
İhsan Gürkan 
Ertuğrul Gürtunca 
Basri Göktoş tst~wbnlJa foto Sün yya 
Orhan Ozakalın müessesesi tarafmd<Hl noşredil 

Mali)·e Vekaleti 
hamillere yapılncok 
tevziatı tehir etti Süleyman Altuna rnekto ol n (Foıo ~fa~ ızin} 

Vedat Aslay mecmuası muharriri Zeki Bü· Ankara, _ 1933 _ 1934 
Hüseyiu Sönmezler F h · Gö d- l key ile •& ıı zen nn şe ı- Türk borcu tahvillerı'oı·.,ı A 
Salim E· korkmaz 
Nevzat Sertel rimire gelmişlerdir. korıtenj!inına ait, vad••si ikin 
Adıl Heper Foto Sıireyyrı mücs,et-ıesi ci teşrinin 25 ind;, gt lccek 0 _ 

İsmail Toker ıarafıudan hazırlanmış ve mec lan kupon bedellcriı in trnııs-
Nusret Demirel muada neşredıJmak Ozeıe olan fer ~ o :edıyo tarzı hakkında 
Bahaettin Ozaydın fot oıtrafları da yc1nları:·da ge Maliye Vek:"tletinin alakadar 
Faruk Erus r. k 1 1 
Orhon Yazıcı tııen bu iki mesl kd:ışımızın ~a~ı·ım ar ~.yaptığı t mas ııe-
Rtza Oskay MP.rsİ? lJalkevindu Fo1~~raf t.~~1~;~~:d•gır:?en, h.a.mille.re 
Pine Ozdoğancı s-'rgisı açaca 'klarım sı:ıvıaçlP y T • k tovzıat le hır edıl-

Hıtrıta Sınıfına Ayrılanlar öğ endık. mı~tır .. 19:•3 Ttirk bnrcn tah-
Ncdret Berkay 1\I 1 k t '11-ıyııklerı'ııı'ıı vılıerının her üç traı.sfl'riııe 
S ·h Oğ·t "' em r 6 t • a t t· 1• • • • ı. emr u çen . . . l . ı aıssıt ıçın un güuden iti 

Makine Sınıfı ı muhtelıf yıırd mırnz:ua aı ınııı baren t.ediyah Leşlanrmştır. 
Sulhi Ozertem bıılıındu~ıı bu fotoğraf koliek nPher kııpon m k bT 
Cavit Eüçükakbaş slyomından mıik ·kkep olac1k o, 7346 dolarır: karş 1 • ~ ;6~ 

1 

Muzaffer l\ ızıltu~ 'yi ~örm 'eıiııi hıilun Mer 1934 'k' . ı ıgı ' 6 
Kemal Başargan s~r~~ e tavsi~·e ederiz. , 1 Ilı l~~t .~ rfl Tfırk boıcu 
Tahsin Gököz "111 ı Er . _ t~ ıvı ermııı 18,75 Fr~nsız 
Muzaffer Gündoğan Ayrıca öğrendıgım·z'l gore f~a ıı . k u şıl;ğı 0,55 179 Türk 
~ekir Atıl şehrimizin RÜZ"' I mauzaralan lırası olı.trak verilecektir. 
lsmail Kılkış m teshil edecek olan bıı iki Roş ~enelı\ı. müruru zaman 
Orhan Yalın d 'I · · "k · ,.ı· -dd · Orhan Vardor mııslek aş •t Arsınm ı tısau', mu ftınre fr:rnk ve dolanrı 
Yıldız ~ eçkin ıçtı m·ıi durumunu bır arıt y k~ şıl Ctı bu kur ÜZArinden iide 

ISülcrü Ozener ~etirerek (Foto .Ma~ zir) m ftflC kt1r 

Fuat Cangiray Mersırı s1yıs nı hınnlrif"fak- v -
~h'~~ ~~~:':!:n dır. · agon ~uhram önleniyor 
Qğuz Eren 
Nec.at Arncs 
Ihsan Tolunay 
Niyazi Yanık 

Hüseyin Çelebi 
Turğut Koca 
Muzaffer T uresin 
Saim Ondeğer 

Nejot O zgece 
Mehmet Utuku 
Cenap İnsan 
Abdülvehop Güldiz 
Hsman Oral 
Ahmet Becan 
Cevdet Kezbey 
Siyam! Başka! 
lıhomi Doğruman 

İsmail Sel 
Faruk Kuşanaç 

Narenciye fi~anlan 
te ziatrna ~aşla dı 

ı\ı k ,P,, uııııciı b r nrnd 
fol rvveı r gılı,., t d lı grlinl
ın ş olnrı :!30 v gorıla 5 loko 
nıotıtirı Sıvas atölyelermde 

O~vlet Zıra t portakal ör- mor tajları Ynpılmaktadır. Bu 
n.t>k h~hçesi yetiştirdiği Ullrorı va~on ve ll')komotifler parça 
ctye fıdanııırı bu sene evvela halınde gelıJiği için hel' gün 
müracaat t.den bahçecilere V' 4 5 V~ gonım montHjt yııpıJa-
kından tevzia başlanacaktır ra k . ervıse çkarılm"ktadtr. 

Aşıh nareııc'ye fidaı.lırı- Oiğer laraft~n İpg~ltere-
nın danesine Vek~letce 25 ve de? memleketımıze verilecek 

f'd . . ol:.ın vagon ve lokomotıfler 
tnru ııç ı anlaı ma ık1 knrn<: l 1 1 ,.ı b 1 ı. d 

• • ılı\ en yo ua u nnma r.ta ır. 
Tarsns fıdanlığmdan verıl cek Buıılamı da teso\lumü yapıl-
elma, armut ve rnfımasıli fi- dıktan stınra mevcut vagon 
d'inlara da on kuruş kıymeti bu hranı kısmen önlen mi-. ola· 
takdir edilmişt!r. caktır, ~ 
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29 - 2 nici Teşrin - 1 94ı1 Cumartesi 

nka a Radyosunda 

Bugünk ü neşriyat programı 

YENi MERSiN 

ı l a n 
Mersin EleUri~ Türk Anonim ~irketi müdürlüğünden 

Cumartesi 29 - ıı - 941 ıR.OSMfü.ikGeçit Programı 1 -Nafia VetMetinin 10-4-941 tarihve2175 
7.30 Proğram vr memleket 18 . .40 Müzik: Radyo Dans nuınaralı taıninıe ek olarak gönderilen talin1atna 

saat yarı O k·•strası. mesi mucibince açık birsureLte süplonıp kablolar 
7.33 .1uıik; U fıf Proğram H~:OO .Konuşma (Ka hramaıı la clPktrik. tesisatı yapılması \1e kullanılması ıuem 

Sayfa : 2 

i 1 ·ı n 
içel orman çevirge mü~ürlüğün~en : 

Kental 
276 
182 

Oinıi 
Meşe kömürü 
Karışık kümör 

Muhammen vahit tiatı 
IJira K 

35 
25 

ı · L;el vilayetinin Mersin kazası dahilinde 
(Pi.) la r >satı. ) ld - d .. l .. 1 l J k f 

7.45 AJans haberlerı rn.ıs Muzik; Radyo Dans 11.u 0 t~guı~ aıı evve ce Sl~ P_ oıup yapı nuş e e · t- Derirıkoyak devlet ornıaurndan ~~; l\ental ıneşe 
8.45 Müzik: Senfonik Par- O ·k ~stra ı proğrammm ikinci rık ııakıllerı <lerlıal boru ıçıııe alınmalı veya kal ı kömürü karışık kömür satışa cı karımı~tr. 

çalar. (Pi) ~ı ·nıı. dırılmalıdır · 2 - Beher kental ınuhamı;ıeıı bed;,li ( ~nku -
. 13.30 Pro~ram vP meml~- 19.30 Memleket saat ayarı . ~ - Kol'doıı telile açık \e kapalı elektrik le.. ı·uştur . 
ket s aı Ay~rı ve ıans ho.berleri. sısatı yapmak ve kullanmakda yasaktır. 3 ş · · · 

"
1
. r-

1
..,
1 

k . • • • - artrıan1e ve muk:ıvelename ı>rOJelerını 
13,33 •' nzı ·: uı kc fl - 1 ;J,45 Konuşma ( iaşe saa tı) Porlatif kol'doııla Yİlrin tezyinatı ve burıa nıii .. k · · · u • • .. .. ....... 
13 45 AJi ı"\ Ha.beri ri ı .. 55 Müzı k Fa sıl Heyeti. . ~· . • , . , . • .. . . gornıe ısuyeulerııı .rı ersm çe\'Jl'ge ıııudurlugune 
14 oo '.'Au. ık· ı üf'kc~ Pla.k- 20 15 R:ıdyo g-.zete i. masd kor ~oHla yapıl._lu po~latıf .. uupul~~r tehlakeh Mersin orman bölge şefliğine ve A nkarada orman 

lar proğrammın devamı, I 20.45 Müzik : Semai ve ~azalara ve yaııgıua sebebıyet verecegınden ka· umum ıuüdiirlüğliıw müracaat etmeleri 
14.30 Aı k1ra onblhar a t ş<~rkılnr . tıyeı. memnudur. 4 . Satış ı ı::._ı ·>-9 4 ı .. .. ..,, t 15 d ı .. · 

3 ,. k f "<l" · · .1 (•\ ;' .... gunu ,:,aa e . er:;ıu 
yarı~larının t hmırılerı . 2l.OO Ziraat takvimi. · ~ır et en mu urıyeluıe yazı ı e n1a umat . "d" 1 .. _ .. d l . . k . . . .. . orıuan cevırge n1u ur uguıı e "'apı acaktır. 

15 30 Muık: Rıya"ett Cum 21 .ıo Müzık: Diu leyıci V(lrıl'e sızın muayenesı yapılnıaksızıu, nıusaadesı • , . J • 

lıur b rndosu (Şef: ltıs n Kün lstekieri. alınnıaksızuı abonelerin uıevcut tesisatına , her ne 5 - ~atış unıunıı olup açık arıırnıa usulıle 
çeri~ 

00 
p M 

1 
k t 21.45 Konuşma (Günün şekilde olur~a olsun, ilave vapması ve abone ka. yapıacaktır. 

• • f<l~l Hffi ve P.,.l e p \le~a}elerİ.) VJt OIUlllll'kera J) larnla O'ÖSle1:~1İ.Üİ lambalardan Ve 6 - l1 ll vak kat' teUlİllalJ J 2 liradJf. 
" 1 at )arı 22 00 ~ 'k• R i 8 l • 0 0 7 'f ı· 1 · d l 'k' · Muzı • . aı : 0 • ~a ~n aletlerden başka şeyler kullanması, nafi taliınatna . - a ıp erın şartname e yazı ı vesaı 1 getır-

0 .. 1.. u kestrası, ( Vıolonı st N ecıp . . . . mele1·ı h}zınıeır 
um A .k ın ) nıesıne , şırket nızamııamesıne ve akdolunan n1u 78 . ı • ,, 

S ··r · t · h. k ı .... · ld .... d b ı d .. ( '*) ... 9 . .ı: .. 9 - 14 
ı,ı ke tıc mı ı n sı sa ı- 22.30 Memleket saat ayarı ·av(• eye nıugayır o ugun an uu ar an mute-

bi fhhmi ve vılAyet ~~!isi vt Ajans ha berleri veHil kaza ve te lı likelerin mes'uliytti temamen 
u.mu:n ı a~asınd::ı Hayrı :•ınç z.ll'aat, ~sham,- Tahvil~t uydurma, kaçak, bozuk tesisat yapanlar ve yap
bıle~ m baba. 1 ~ıl fke eşra\m- Kambıyo - Nukut borsası Fı- urarılara ait. olup koııtrolda bu gibi t~sisat ve 
Emın Tunçbılek milpt lfl o.du al) ·ıA ı .. " l"' b · ı. ·· .. k · 
- has atıkta k 

1 1 ak ı cıv~ er 'Ol'U urse a oneuın uutun cereyanı esı-
gu n ur u emıyar 22.45 Müzik: H.ııdyo Salon I k . · 
Hak'kın .·ahmethrn kavuşmuş Orkestrası proğrammın ikinci f>Ce . YC hakkııı<la adlı takıbat yapılacaktır. 
tur kısm ı . . 4 - Nafia Vekaletind~n. elektrik. tesisatı yap-

Ailesi efradına baş s~ğl ğı 23.00 Yarınki pro~ram ve mak ( instalatörlük.) ruhsatiyesi olmiyanların 
dileriz. k!l plnış. elektrik işl~riude çalı~nuısı ve tesisr t yaı•ması 

a n 
memnu olduğuudaıı, elıliyetnanıesi olruryaulara 
yapt11·ılacak tesisata cereyan verilmiyeceği gibi 
buıılara gizli ilaveler yaptıranlar dahi vukua ge . 

Bngılay ve un 811 fıyl\ttnd il tııRarra f etlil m rsiue müte- lecek h~r türlü kazadan mes'ul olurlar. Takiba. 
ta nıutlrnk kalırlar . 

i 1 

Vilayet . akamm~an . 

dair 223 na n'l n ı k 'l dirıaııyon beytıti kurarınıu m evkii 
merıyote ko ııılm sı h "kkırıcla i 2 - 10894 S!Ay ı lı kıt.rarnl\

ıue 29 - 11 • 194l t ılılı rea•ni ~ ızate ile ne edılmi~ti r. 

.Mezkur kaıar IJiıküoıle ioe riirı: 

1 Mılli korııc u 1 a unuıınn llinııddel ~1 iııoi ma.d 
de ine ı.l ıy rn1\ ·ak bnğ lt\y unu cl.ıu ekmek , fra.ucnla, ma

karu , şehriye, peksimet, hi kıi i ve simitt'3u gayri mad· 

delerın yapılın sı, s 'tılması ve ısrilılAki mem nudur. Bn 
lıüktimdeu lok nta, mutbak ve ~\ lerde yemek o larak ya

pılacak lıamor i~leri i tisua edı n ştir. 
2 Biriuci madde mnoih ,, e ) sp ıhmdart , satılma-

ları ve istıhl' ki ınonodıJıuiş ola pa tH, kek, sa.ndöviç ek· 
megi, ı)ognça, yufka 9() reı.., hür< k, t tlı ve emsl\li nn ln 

ma 1deleri ımôl delen eşlı vo m İl sse~eler kararın neşri t a 
rihi ol ın 29 - 1 l - t9i t gürıtin o ı itibaren üç g üu zar 
fınrla mnlıallia en hciyük mi.ilki. e memuruna makbuz mu 

kabilinde v~rece ·l"ri bir beyanıı urıe ile ti llerinde mevcut 
unların miktnr ve vaınflarını lıi lı rmeye ıııecbnrdnrlar. 

3 - MilJi ko rouma kanamı•ıım muaddel 14 üı.cü mad 
do::ıi fıii kcimleriuo müsteniclen bshıa ıuev:ı au kararın neşrt 

tR.rih inde bu unlara, deger fıall ı rı peşioeu tecli ye ol ona
rak T opr k N ıhsulleri Ofısine uıii oayaa od ilmek üz re , h ii 

k ft ıııet9e elkonuhuuştur. 

Alakalıların oııa göre h arek ,tıeri l üY.u mu ilin olunur. 
782 

i 1 
Vilayet Ma~amrn~an : 

a 11 

Mulla Topr:4k M hsulleri Of ısı tara fınd&n mubayaa e
dılecek asgari 350 ton hubub;ıtın 'fa şncuna ııa kl i işi 
1 • 12 · 941 puutesi günii sııat (16) da Mut be lediyı:ıs i n 
d~ ih le edtlecektır Beher kilosu (t) kuruş muhammen be 
Jelle açık eksiltrney~ kanulmuştur. Tali pl~rin (500) lira d~
poıit leri yle ınezk ll r saatten evvel Mut belediyeıiiı e müra-
caatları il~o oluPur. 780 

i l 
Vilayet Matanıından : 

a ll 

30 • 1 l - 911 p:ı1ar günü ak0am ı itibariyle makarna 
ve hısküvi fabrık· larmda buluna• makarna , bisk üv ı l"e un 
stokl ırı 29 s:ı yılı k ırarnamenin 6 ıncı ma<lılesino mii.4leni· 
den bey!!na tıbi tutul uştur 

Al~kıtlıLoın azqml 1 12 941 p11zartesi ~ünti saat 
(10) a k1du Mıntaka Ticaret Mudürlıiğüne bu husustaki 
bey nnameleı ini vermeleri lüzumu ilan oluLı ur. 779 

5 - 'f esisat sigortalarnıın yanması, tesisatta 
her lıaugi bir fonalıktaıı ileı·i geleceğinden ya
nan sigortalara uydurnıa teller sararak tekrar 
cereyau geçli ilnıesinde israr edilmesi büyük ka
za 'e yangmları n1ucip olul'. 

Evde yedek kartuş bulunarak yauan sigorta
ları ayni kudretteki boşonlarla ehliyetli elektrik
çilere değişlirtnu k icap eder. Yine sigorta ya· 
narsa heınen tesisatı muayene ettirnıelidir. 

6 - Telafisi mümkün olmayan müessif kaza 
ve tehlikelere ıuaruz kalmamak icin nıuhterenı • 
abouelt· rirnizin yukarıda yazılı talimat ve nizan1-
lara ınuhalif harekette bulunmamalal'ı tavsiye ve 
ilan olunur. (7 8 ı) 

i 1 i n 
içel orman çevirge mü~ürlüğün~en ; 

Muhammen vahit fiatı 
M3. D 3. Oinsi Lira K . 
239 000 QAm 4 90 

ı - içel vilayetinin Tar·sus kazası dahilinde 
Kızıdere devlet ormanından 239 metre mikAp 
kerestelik çam ağacı satışa çıkarılmıştır. 

2 - Çanı eşc:arınuı beher metro nıikap gayri 
ınamulüııiin muhan1nıen bedeli ( 490 ) kuruştur. 

3 .. Şartame ve ınukavelenanıe projelerini 
görmek istiyeulerin Mersin çevirge nıüdürlüğüne 
Tarsus ornıa'l bölge şefliğine ve Ankarada ornıan 
umum miidürlüğüne müracaat etnıeleri. 

4 - Satış 13-12-941 günü saat 11 de Mersin 
orman çevirge ıuüdürliiğüllde yapılacaktır. I 

5 - .')atış umunıi olup açık artırma usulile 
yachlacd ktır. 

6 - ' luvakkat teminatı 88 liradır. 
7 - Taliplerin şartnamede yazılı vesaiki 

tirnıeleri lazımdır. 

(783) 29 . 4 . 9 - 12 

ge-

KışJık Sobalık üdıın 
~1eıe, Pinar ağaçlarının ıaflamlıfı 

malflmdur 
K ışhk. sobalık odun ihtiyacıuızı Mersin enıni

yet daireiİ karşısında suğuk hava depusu bitişi

ğinde Nt~eıni Genç den tedarik edebilirsiniz. 

Odunlar, M efe ve Pinar afacından 
hazırlanmıftır. (777) 2-3 

i l a n 
Nafia Müdürliiğünden: 

Mersin . Tarsus yolunun başlangıcı ile Umu· 
mi nıağazalar karakolu önüne kadar 951.44 lira 
ile ·ı7 4 nıetre tul beton bordur pazarlıkla yaptırı 

lacaktır Taliplerin 30- l 1-94 ı tarihine kadar Nafia 
n1üdürlüğüne ıuüracaatları ilfın olunur. 

4 - 4 (776) 

i 1 1 n 
Mersin Asliye hukuk hatimliğin~en ; 
Mersin in hastahane oaddeıiode 189 aarıh efde oturan Hilm i 

kııı Mee'ade t tarafındın Mersin topak (abrikaaı teknik katıbi 
kooaeı Faik onar hakkında Mersin at1lıre hukuk mabkemeıiDe 
rapılan bo~anma d89Ht netioeainde: 

Kooaaı Faik onarın kendiı ine bakmadıtı da ima haka re t 
eUiti tc bu rftzdeo aralarında oiddetli aeQimıizllk haıole gel
diti ve mdddei alerh Faik da karı koca blratı rııamının ioı
kAoı kalmadıtındao boıanmak iıteditini ıörlem iı '" taraflar ı n 
badema karı koca haratı raıamalarına imkAn kalmadıtı mah
kemece de kanaat gelmie oldutundan medent kanunun 13' ı- e 
138 inci maddeleri mucibince iki tarafın boıanmalarıoa te kü
oGt öıdedio Hllretinin anaaı me1adete letdiine ka rar terilm ı ş 
te itbu kara r müddeialerh Faik namına teblit ed ilmek Bıere 
poıtara terilmiı momaileyhin ikametalbınlD belli olmadıtından 
bılAteblit iade edilmiı ol maaı Oıerlne mahkemec& ilAmın ilAnen 
rapılmnına karar verilmte oldotunoo iobu ilAn tar ihinden hi· 
barım 15 1ıtln zarfı nda temriı edılmediti takdirde bükmGo kea• 
bı katiret edacPti lüzumu ilAnen tebliA olunur. 778 

DEVA Kaşeleri 
Baş, Diş, Grip, Nezle, 

Romatizma 
VE SOGUK ALGINLl~INI 

DERHAL KESER 

DEVA KAŞELERINi 
Her Eczanede Arayınız 

(620) S5-9'l 

Yeni Jderain MatbueındaBaaılmı~t.ır. 


