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~emencioglun un 11 ariciye Vokl-

1 letine tayinleri mönaseheti)e 1ogHf.,. 
re, Alınan, Amerıka Barioiy_, Ve · 
kilJeri tarafından çekilen 11amimt 
tebrik telgraflarına Hariciye Veki
limiz te,ekkör telgraflarile mokabe

G AZET ESI ı_,de bnlonruuşlardıı. 

8• '.ııbi T8 tJ .!il 
Mfld 

um l~e.rıyat 
llrC 

FUAD AKBAŞ 

fdare Yeri 
... , ... .,.,t 
-
kuruş Sayısı 5 

Telefon No.82 

Sah 
18 

A auetoı 
L942 

Yılı Safı 
15 4284 

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

Dahiliye Vek ili 
Fikri Tüzer vefat etti 

Cenazesi dün 
kaldırıldı 

Aokara ı 7 (Huıusı mubabirimi1den) - Dahiliye 
Vekili Doktor Fikri Tüzer vefat etmiıtir. Bu haber Ao
karada birdenbire umumi bir tee88ür doAurmuş Bütün 
memleket ~arafmdan duyulunca her yerden tee11ür tel
grafları gelmete bıılamııtır. · 

Merhumuo cenazesi bugün ınerasimle kaldırılmış 
ve asrı meıarhaa gömülmüıtür. Kendisini sevenlerin 
teıkil ettili geniş bir kalabıhk kitleıi taratındarn nama
zı kılman merhumuo bayrağa sarılı tabutu top araba 
ıma konmuotur. Bu esnada muzika matem havası çalı
yordu. 

Kendisini takip edenler araaın•ia Milli Şetimiz 
ismet lnono ile Baı•ekil, Vekiller, Mebuslar ve Parti 
lzAlara bulunuyordu. 

Merhum Doktor Fikri Tüzer bilhaua uzun zaman 
Parti genel sekreterlitinde bulunmuı billhara Dahiliye 
Vekllatinde çok baprdar gOstermiı kıymetli bir idare· 
cimiz Te büyOk bir •atan1e•erdi. Allah rahmet eylesin. 

Çörçil 
Stalin 

·Dahiliye vekiletine 
Bugün Moakovada IKütahgaMebusuRecepPeker 

' tayin edildi görüştüler 

'ı Görüşmede Hitlerizme 
karşı sonttna kadar 
mücadele kararlaştı 

AnkaıA. 17 (Hnınet mu
habirimizden)- D~hiliye Ve· 
k&letiııe Kiitabya mebnıtt 
Rectıp Peker tayin edilmiş •e 

A k 
• - -

1
-
7
-( G) T • vaziteıü yük~dk taıdika ikti· 

n ara R - .. on- .. . . ran etnıı,tır. 
dr:ı sıyasl mahfellerıne göra\y . M . a.•·ııA M·· 1 ı ·0 t enı ersın: !11.l ı • uoaı e en ı 

1 

Sovyet Rusya, Katkasy~ yı ·ık .. . .. ı . t.h ı tirk 
t gııııunu0n ı ı arerı 

Volga yt kaybetmek tehlıkesin 
J 

1
. İk. . b . L k iokıllhınm bflr ill\fhaıunda ça-

ııeı ır. mcı ~ep eyı nıuııa - p k h"ll a 
1 • • Jı,.an Recep e 6r ı ı88il 
kıt k istıyor. Bu ha berı veren ' 

1 M k ~ L' -tt f ıı k Parti G4'ubl sokreterli~inrle 
1 

o". 11Y.ıuc1aı mu e '" er on·· . . . . _ 

l ~re~ndir. Bn suretle müttefık b.üyök batarı~ar t6mın etmış 
ler konaresi açığa vurulmuş- tır AyrıoR. bırçok Vekllet

tur. lerde balunmoo 9ok teoriibeli 

Rusya diplomat mahafüi diray~tli bir devlet adamıdır. Yen~ Dahiliye Vekilimiz 

hötün Türk gençliğinin çok 

iyj tanıdığı ve hayran olrlnln 

Recep Peker İnkılap Erıti

tüsöndeki dersJeri1e Türk 

gençliğinin iııkılip yolundaki 

yükaelmeRino hizmet "tmif, 
bu •adide çok kıymetli eser
ler ver m?şti r. 

Reoep Pekeri yeni vazi. 
ieeinde tebrik eder •e Sarac 
oğlu kR.binetünin 1 öyle kıy
metli bir uzuv kazanmıo ol
ma11ndan dolay\ memleket 
hesabına böyök ze•k doydo
ıumozu tekrarlamayı bor9 
biliriz. 

yıl başrndan svvel ikinci bir timi Hhadaki etödlerile B. Recep Peker 

cephe açılma~mı istemektedir- -===-~----,.=-=-==-=·=··-~--::~;=--~,_,:;;::.c:;;M-G:=- d 
ler. Londra radyosunun ver- yeni T Ürk ~ Doğuda • an ·ı n· ı n 
digi bir habere gör~ <)öı ı;ıl bu M =-:=-: - -

(Sonu ikincide) -----------------______________ ,_, ________ _ eıçisi __ R,.,_uslar katib·ı 
Amerikada 

Şekere 15 kuruş daha 
zam yapıldı 

Bugünden itibaren yeni fiatla şekerin 
satllması Başvekaletten tebliğ edildi 

ı Ne•yo~k, 17 _(~·~.)-Birl~-
şik A merıka el9ıhRın~ tayuı 

edilen Türk elçisi Şevki Al-

kan Lagaırtlia tayyare mey
danına gelrui,tir. 

Yeni mevsilerine Hapishanede 
ölmüş çekildi 

-~-. a - Sov-1 Ankara 17 (R.G.) - An· 
)loıkoTa, 17 ( . } glosaksonlar Hindiatandaki 

yet tebliline ek. vaziyetin normale 0·ır~· · 
Amer.lk,.. lılar ıtoıt• Bava kuv- " . "'' ı15ın1 o 16 Al• . soylerken mıhverciler kanaık ... 

. . AlmaoJaran 30 tan 1 k ld .. ,, 
A k 17 (V . M Hendz ~alıımafa Tetlerımı11 b ı o ngunu göstermektedir 

n ara enı ersin muhabirinden) ·- Başvekaletten yapı- T kını ve 200 kamyonunu ta - Mamafı Bindistanda henü. 
lan tebligata göre şeker pancarına 4,5, 4,7n kuruş fıat verilmiştir. başlamadılar rı·p etmiftir. Agır kayıplar 1 

1 
nor~a vaıiyet geı·i ge~miı 

Pancar fiatlarının yükseltilmesi üzerine şekere 18-8-942 Sa la günün ---- babasın• olRrak Almanhu denemez. Bir taraftan şehirler 
den İtibareıı kiloda 15 kuruş zam yapılmaktadır. Vıttington, 17 (ah.~- Klep11kayada bir gedik a9m .. de sükOn baQladaltı b'ld. ·ı · 

E 
.A r · B 1ı rn·e en -. "' ı m ır-

li nde şeker bulunanların 17-8-942 Pazartesi akşamına kadar .. y~n ~.eTc ıd~~ il Haİtiıııur lardır. Kraıoodarda kıtaları- ken dı~l"I' ta:ahan Cuma "llnü 

k 
oamenı reııı e ıng, . ı ·· . • 

Verec~ lefi beyanname alakadarlara tebliğ edilmiştir. radyoımada söyltıdiği bir DO mı• 'iddetlı taar~oz an ~~R polıs kıtalarınm halka 8lef 

18 8 942 
ı . ffa- . ü tür Mırıera.hodı Je 8"ll~l kl - - gününden itibaren şekerin yeni fiatla V0 serbestçe tokta, Salamondakı mo•• kartın ' . -v r; 

81 anmamaktadır. 
Satılmıtsına müsaade edilmiştir. kıyeUerin biiyiik ö~isler .•:; ttstön kuvvetler ku•t.ınnda Bombaydan gelen bir ha· 

__ ----- dtıttiAini kaydetmiştır. Dıl 9arpı,an kıtaluımtz yenı mev herde Dekayda yeni l Ad. l 
ıard• bu- . . d" D" ld ıse er 

Ruslar dlyorki: ,.Almanlara İngiliz İfÇİ parlİ•İ adalarda da taarrUll . ilk •ilerine çekılmıoler ır. O·· oldugu bildiriliyordu. 

iki
• ncı• dİvor Jıı·.· lunulacaktır diy6n batıp t maoın taarro•n püskürtül 1 Delhide ve B b d 

Uşaklık °' füıce Yeni Zeland~ • A"
0

' .• tö Dütm•n Don nehri- k·ı om ay a 

H
• d• . yollarıuı mut r. ına ı vasıtal~;rmın çalışma~· 

1 n 1 Sta na ralya arallınd• ıaşe t d k b · -

etmeyl·nı·z . . ö yapmak nio batısına aarruz e ere ı aı\adığı bıldirild" y . l 

Ce h 
kurmak V6 ıJerı 1 . . . . . . 1 • ı. enı ge en p e liaııogolditioi ıö~lemıtwr. o bir köye .gırmı,tır. Sokak mu 1 b~r hab~rde Gandinin katibi 

~o.ndra, 17 (a.a.)-Bel9i~a hu·· rr·ıyet Birçok mabfell~r Salam . barebdlerı oluyor nm hapıshanade öld'Q~ü bil-

i. stı• yo Harıoıye Nasırı Spak don nnn hedefini '°abdot boJ_a-r Leuingrada hiioum eden 1 dirilmitlir. Mihvercile b ruz L d d d • A rik• beoö• l 1 r unu 
ak,am 011 ra ra yosun a • • yor. Bıalbok me ldtttman bir meTzide 57 aake m na ı bulmaktadır. 

+it ! - söyledili nutukta BelçikAd•ki ''erı nız . batl,m•m•ttır. B b~ d' . 
Loadra 17 (•.a) - Moako•a nmoml k&tiplere ihtarda bo- yı ıte rimisi öldürmüf ve kurmay u va ısı anlatırken 

il ntt fiLI ·ı · e•rakıoı a\mı11 tır. Boaılina· zamanımızda harbin söıle de • •u e • er ko•ıre•I ba•la ıanarak demi,tir ki: Onoeleri ·ng' iZ ~ .., ld K fk • 1 ° u~uuu söylem k · t · 
a •ıyadakl •e Volratla •azl- btt1ük vaıif8 ıöröyoru• zan. Loadr• 17 (a a) - lıçl par • daki çeteler 100 den fazla e 11 erız. 

Jeti rızıaaa.a. t•t•rak ıkıael nıle bir..,yler yaptılar. l'•kat tiıi rel•l Amerika• Biri•••• d•• tayyareleri Alman mılürmüş ve petrol Bu kabil propagandalara 
ceptle iate••kt9Cllrler. Al••• lfİmdi faaliyetiniain iyi veya letleriae hitaben radyo4• de.ıt kapılmamak h do~ru olur. 
ordu• JGzde t 1 a-..a · o . l • L/ f 1fimendöferini imha otıuiatir. 1 
.. 11 ... R ... ,.L.' •• '.~· kötü oldnıonU anlıyaoak &a- tir ki: mıt erı gerçelC e • .., ngilterede Hintlilere hüri"ı·et 

uıyaaa •İltU8GJor ... ıa du,..a•• .; 
el-·~ için • i it 1 man geçmiştir. Alman taraf Gaadl dO•P• beazl· tirivor Molotof un verilmesi için şimdiden itimat • • •• nr ., a .. _ . · d. · ••bl 1111al •• ı.aa•••• ., ·ı ıarp aıatakaıı Belçika, Hollaa- •r~rı~ı ış b•~ıoa 18~11~ mız. • itJar · lçlade verı mesi hlu·i de kuvvetlen-
dadır. Moılcowa bu huauta ıarar Naz' t.j•temi ıtler yaptını•. yor. BusGakl a:ı Harpten Londra 17 •a.a) - Hava • •t mektedir. 
et••kt••· lktiıat ıiıtemini NHi ıiıte- meıullyeti bOJ t r.d ,_ c1•-I M ı d•"" bh makalede yenı vazı esı· 

......... k .. 1 ••• ... aref• ı yaz •• 
Bu mGtalealar So•yet dlplo- mine aydorduooa. İ'4Ji teda- ...... Hl 1 a lattltere hükQm•· lnıiliı bomba açakJara Napol- Salamon 

.. 111ı mabafllin4e IJI kartal••· rik ederek dötmana yolladı al idare ti 1 M k J 7 ( 
makta we ikinci b ı..ı • tlJle fimclldea aalaıma yap•••• yon zamaaındaaberl nılliderin °8 

ova, a.a.)- · Sov-
eep e •w ... , nız Bo hareketler sayuıı ar t D 1 adalar ıarurett tekrar u_. •.....,_k · : . · lmkia•ıı •Mlar? Birletik De•l•t Al•aııyaya ıelemlyeceti efHD• ye ev etreiıi, Molotofo lora\ 1 harbi 

uzayacak 
4llf bo •ataopenerJerın nefretı- f 

••nıa lailmOı•ekl •••• lıfa- . 
11

. )) 1.. 
1 

ler Hladlar•••n büri1etial tek• - •ini bozacaklar. heyeti birinci moavinliöine 
.... d t k -" d ::u ~ ıyor. Akı arıoı u•lf a- l!ı 

o ra H •I' •-• erecek t 1 . k Hl etaelidlr. Artık yeni tabiye ile toplu tayin et . t' B l 
Yall7ete relecak.tir deamektedlr rına op amaslana ışgal ov· . . b 1 wı' ır. o. ora he-

tl · · · Ye t'brapçi hücumları af •••f . 
•• erıoın n,aıuarı aayılacak- B v f K lınl!. . yehoın . bütün faaliyetine •a-

7 • tır • ı GIU 1 T br. Pariı cınrındald Reno fab- .., 
«.encı laaoa . b n - 1... mildir. Molotof 6 hlub t• Bunda• OD ., su• oaoe rlkaıın• yapıl•• bomba hücumu v a ,a 
lınueti lntrafuyo; nan ~asırlaodıguu bildiriyor. taabula bası itlerini 16r••k için ile bir akıada fabrikalar mahv lcra reiıliği yapmış ve o ta-

D Zeooıler karada da çalıtaoak mezunea ıltmi• olan belecll1• rihte Stalio t f d 
orn, l7 (a.a.)-Bern T_,lg lardır. Bunlar ilk zenci tay· rel• nldll B. Yueuf Kılınç Pazar ecttlmlttlr, . .. au ın an ° mev 

raf •Janıı Amerikada 84 zen yareaHeri •e hava filo möret •lal t•hrlmlze l'•l•lt •• vaıife 1000 bombardıman tayyareıl kı ahoıooa Hariciye komise-
cl tay1areciıi ile '73 pilotu· tebatıcbr. lerla• bafla•ııtuı. ümltlerlmisi ı•rçeklettlıecektit• ri olmlit•o, 

NeTyork, 17 (:,.a )- Sala
mon adalatıudu geri ahrıdigı . ~ 

rıvayet edilen 5000 kilomet 

rn kare yerin geri alındılı 
hakkında umnwi intiha te. 
menni edilmeııind~m daha 08011 

olarak bn bar bin tıürecegidir. 

• 
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18 - Ağustos - 1942 Salı 

Başkumandanlık meydan muharebesinin 
20 inci yıldönümü mônasebetile 

30Ağustos 

YENi MERSiN Sayfa ; 2 

Radyo; 1 L A N 
Türkire Radro8a Tarsus Malmüdürlüğünden 

Dumlupınarda meçhul asker 
abidesinde yapılacak 
rrıerasim programı 

ANKARA Radroea 
'3alı - 18.8.19(2 

7.30 Program te memleket 88at 
Sıra 

No. Hndodn 
Muhammen K. Tapunun 

O insi Mevkii 

htaMyou civarı 

Mikdarı Lira K. Ta. No. 

7.32 
7.40 
8 55 

ararı 56 Dogmrn: Havaoa Asaf Arsa 
Vılcadumu:!a oalıetıralım. Hatun : Möceddet yol 

322 13 00 .M:ayı~ 327 2'0 

Ajans Haberleri Kuzeyi: Havaca Aeaf 
Müı,k: Senfonik peroalar Güneyi: Basdırmacı Mih-
(PI.) ran 

~ ~erasim Dumlupınar 10 - Bu bayük ve milli hi- 8.20 E9io 8aatl ---~------~~--~-~~~------~--~-~---·-~. 
da 30 Ağuatlı ıünü 1aat 11 .30da diıe hakkındaki meraainıe mat- 12.30 Program te Memleket ıaa& 57 Dogaım: Salıibi senet • , 190 M2. 8 00 Eyl61 333 101 
yapılacaktır. Merulm imiri Af· buatımu: 30 ve 31 Ağustos gOn· 6J&rı Batısı : Tarik 
yonda askerlik mıntaka koma- leri yapacakları kıymetli neşri· 12.33 Müzik: Şarkı te türküler Kuzeyi : Sarraf Manok 
tanıdır. yatla iştirak etmiı olacaklardır. 12.•5 Ajans Haberleri Göneyı : Hacı Sefer 

2 - O gün, merA1İm başla· 11 - HalkımızıD bu mera- l:J 00 Müzik: Peeret semai te 58 Doiuso: Yusuf llyaı 
mazdan evvel, meçhulasker iibi - sime kolay ve ueuz iştir~k~erini &ürkôlor Batııu: Tarik 
deline, Büyük Millet Meclisi, temin iç!n . O Ağuıtos i~nu Af. 18.00 Program te Memleket Kuzeyi: Tarik 
Başvekalet Vekaletler Ordu ve yon ve lzmirden, meruı:n yeri Saat Ararı Güneyi: Aftop 

. • ' . · t 0 u olan SiJkisaraya u u 18 G3 Müzik R d o 1 ----------·-----·---Cumb rıyet Halk Partisı Beden ıs HY n c z ; a r sa on or• - ~ -
' t ·f r 'dl ve dönüş tr ı · k ı 59 DoRaım: HaJiJ Maruni > » 142 M2 Terbiyesi Genel direktörlütü. arı e ı gı ş . en erı 08 r::ısı. . 

Kızılay, Türk Hava Kurumu. t erti
1
p edil5ec11r:k. ~t~;a, . t (V iolonis& Necip Aekın) k~rimerıi 

Ç · k d '!. - 1
• ıs asyoııu 18.45 Müzikt Su eserleri Bn t ı sı: Tarik 

ocuk eaırgeme urumu, or u il . rl araı d ki - K · T ' k • . . . . e mera•ım ye ın a mu• 19 00 K (D dl ) uzeyı: arı 
harp malulleri, ~ehıtlıkluı ımar nakalit ye merasina y•r'ınd•k'ı · onaşma er eşme ea. 

190 M2. » 8 • 00 ( 

6 00 Mart 831 

... ... 19 15 •ı· ' k T- 1..01 Güneyi: Kropi cemiyeti ve Türk Ba11n Birlij'i tertibat ve hazırlaklar komutan . n uıı : ur" er. 
adlarına birer çelenk ko~acaktır lıkça temin edilecektir. 19.30 Memleket saU ayarı te 60-D~loım: Tarik-------»-----; ---1,2 M2.--6- 00 Şobat3~5 -

8 ı Gerek bu münakalat ve ajans haberleri, Batıeı: Emin Şelfon Her makam, çelengini , ken· 
disine temsilen göndereceği bir 
memuru ile abideye koyduracak 
tar. 

gerek mer!simin heyeti aınumi- 19 45 Serbet& 10 dakika Kuzeyi: Nabli Sökyaı 
yesinde Kut~hya ve Afyon vlla· t9.5fi Müzik: Faaıl bereli Güneyi: llyaa -ve Nikola 
yetlerl Partı teşkilatı nuntaka 20.16 Redro aezeıesi 61- D Y---------------------- ---------

! ;r. h ... oğu~a: akup Sabunon • ., 25{) M2. 10 00 Ni1an 381 komutan ·~•na er türll yardı- 20 45 Müzik: Go&ama Popoff te 
ının admblni yapacaklardır. Batnı: Halil Maruni keri-

13 - 30 Ağuıtos günil ak · Rrkad~elım·Qigan müzili mesi Hüsne 
tamı Afyon vili1tti C. H. P. 21 00 Zira!l& &ahimi. Kaze.vi: Tarik: 

87 

16 

171 

19 
3 - Bağla listede adlan ya 

zılı 28 vilayeti merasimde biri 
Parti ve HaJkevlerl, diğeri Yila· 
yet umunıi meclisleri adtna ae• 
çUmlş iki zat temıil edecektir. 

reisi ordu, merasime iştlrik 21.10 Müzik: İki pirano iQin Güneyi: yasemin Şelfon 
eden heyetler ve halk mümeHil eserler. -----------------------------
leri şerefine Afyonda bir yemek 21 30 Konuıma: litiaat eaatı 62 DoğUAu: Tarik » > 250 .M2, 10 00 Eyldl 983 79 

Bu mlrneHil heyetler de, 
vilayetleri adına birer çelenk 
koyacaklardır. Çelenk tedariki 
zorluğunda kalan vilayet heyet
leri çam dalından veya başaktan 
birer çelenk yapıp, üzerine ro 
zetlerini bağlıyarak koyabilirler. 

ziyafeti yerecektir. 21.45 Müıik: Klihik T6rk mil• Batısı: Sahibi senet 
l ziti pro"ramı (Şef: M. Cemil. Iozeyi: lJyBR ve Nikola 

Çörçi • Stalin 22.30 Memleket tıaat ararı __ Güneyi: Nahli Sükyae 
- lliriıı oidtm artan - ajanı hRberle.-i borsalar 63 Dogosu: Sahibi ıene_t _____ _ 

güıı Moslwvada Stalin ile gö 22.45 Yarınki Proaram te Batısı: T L.rik 
rfışmOştrı r. Hu ~ör ü,.mede in- kapanıı. Kuzeyi: Yaaemin Şelf on 

250M2 10 00 • HO 

giliz genci kurmayı, Hıudiı · Güneyi: Verdi Mustafa 
4 - Merasime iştirak ede- taıı ııa "ırı' Geuera l y eyv ... l V·"' ....,....,=== - -- -- - -- --:D::----.::__.....;.... __ .:.:;.. _ __:;__ ______________ _____ ____ _ 

k k l • '" v 64 oıtuan: Sahibi senet « c 287 M2. 12 00 > 82 
ce ıta ar: hariciyeden biı · memur bulım e 

ffarl·ıa Pla"n Makı'ne ve Batısı: Saide ve Oemile a) Askeri kıtalar: muşııır. ' • K T 
uzeyi; arik 

( Milli Müdafaa Ve kaletinin Rıı~ya namına Molotof ile • R • 1 • Güneyi; y aaemin 
tayin edeceği miktarda) Vo.o i:ofta hazır bulunmuştıır JDl88l 8Slm eri ---------------------------

' 65 Dogoıu: IÇ°ahli Sökyaı ve • » 287 M2. 12 00 « 81 b) Afyon, Konya, lzmlr izci Bn ırörüşmede B itlere karşı 
"' T Halil kerimeai lerlyle, İstanbul Ye Ankara Yük yapı lan bu harpte br<zı mühim ecrübeli bir Reuam Höane 

Hk okullarını temıil edecek bir kararlar alınmı~hr. Hitlerizme tarafından kroki Üzerine BatHı: Sahibi 8808ı 
kısım talebe. . kar ı sonuna kadar mıicadele ehnn fiyatla Harita ' Plan , Kuzeyi; Tarik 

(Miktarları Maarif Vekile- ! J k.. l t M•ldne ve lnfaat reaimleri Gön eyi: Keyif ogln 
t b. . d· ı kt' ue arar a~mı~ ır. yap 1 ld h - - - -----------------·-- ------tance es ıt ve tertıp e ı eee ır · ------------- 1 ır. are anemlze ma- 66 Doğun: Tarik , • 284 M2....--ı2-00 ,. 83 

1 K •• raeaat eclilmelidir. c) Beden terbiyeli ıençlik Batısı; N abli Sait 
kulüpleri adına bir mükellef oy 12 den 16 ra kadar mü- Kuzeyi ; Moıtafa Verdi 
lutası. _____ ... eHeeatta Qalıeabilir. Güneyi ; Selim Zahil zevoeıi 

ç) Kütahya ve Afyon vili· Rehber,. io=~=--= -----·- ------===·---- 67 - 0ogusu: - Havaca As..-f---.-----. ----3218 M2~ 130 - 00-Şubat 824: 
yelleri köy ve kuabaları halkı- BatıRı; H~vaoa Asaf 
nın istiklil harbine iştirak etmiş Ko•eyi: Havaca Anf 

us .. 
mücahitlerinden teşkil edilecek Yazan: Eski Nahiye Doktor Güneyi; Şimendöfer heude-
halk kıtaları. (Bunları Afyon ve Müdürlerinden Hayri Ozban «i ve parmaklığı 
Kütahya vilayeti parti reiıi müş Müslim Aydiner 68-D~ğ~Hannı& "";8 

cebrai-1-,.----»-- -
tereken tertip ve tetkil edecek Köylüııiin İhtiyar mecli· Çocuk Esirgeme Kurumu Debbas 

'84: M2. 20 00 Eylt\l 383 8, 

lerdir.) sile devlete 1e köye karşı Batısı: Tarik 
sineması ittisalirıdeki mua· 

5 - Bu kıtaların hepsi me- omnmi vaziteıini gfüıterir. . d h Kuzeyi; Sahibi senet 
Veneha.nesın e astılarmı ra~m yerlnd~ mera•i~ amirinin Her kör muhtar •e azala· Güneyi; Hakkı (~~y~)~~---~~--~~-~---~-~-~----~-~ 

emrine girecek, bunların gerek rrna, kör ielerıle alAkalı olaı.ılara eskisi gıbi kabul~ haılamıt-
6
9 

ook fardalı bir eserdir. tır. 
Dogtıso: Hanna ve cebrail » 

Debbas 

)) '84: M2. 20 00 85 
meraaim yerindeki duru,Jarını, 

gerek geçit re1mindekl sıra •e 
tertiplerini komutanlık tanzim 
edecektir. 

6 - Aynı ıünde yerlerine 

dönebilecek kadar yakın olan 
köy ve kaH baların bu merallme 

blyük ölçüde iştiraki temin 
edilecektir. 

7 - Merasime 30 Ağu.toa 

Sa&ıe reri: Mersin - Yeni 
Mersin Matbaası 

i 1 a n 
Deniz Harp Okultı ve Lisesi 

kom ıı tan lığı rıdan: 
ı - Derıiz Lisesi biriuci snııfrna, Lise birinci 

günü saat 11.30 da top endahtı s11:ıfla iknıale kulan okurlar ile Orta mektep son 
ile batlanacak, sıruiyle, Ordu, sınıfta ikıualıe kalan okurlar bilahare ikmal İnıti-
Cumhuriyet Halk Partisi, Halk · · J k 
evleri l•taabul ve Ankara Yük fıaular1111 IHUVaffakıyetle verdıklerı takdir e ay. 
sek o~ulları ve Beden Terbiyesi dedileceklir. 
u MüdürlilğG, gençlik kulüpleri 2 - Lise birinci smıfa 15 yaşından 6 aya 
adıda olmak üzere birer nutuk kadar kiicük olanlar kabul olurıacaktır . 
aöylenecekt1r. 3 - D~ııiz (~edikli okuluna, Orıa okulda ik-

s - 30 Ağaıtos gün6 akta· 
mı radyoda partice bir konfe- uıale kalarılar buluıu.luklar1 sınıfırı muadili olan 
ranı verilecektir. ıredikli okulu srıııf111a alınacaklardır. 

9 - o gece bütün Halkev• ~ 4 - Gedikli Okuluna girişte yaş haddi olarak: 
terinde ve Halkodalarında, Halk 
evi ve oduı olmayan yerlerde 1. sınıf it;in 12 : 17 
Parti merkezlerinde, toplantılar ((. , , ,, 13 : l 8 
yapılacak, istiklal harbinde mll- 11 f. ,, ,, 14 : 19 
ıetçe ıösterdıtimtz kahramanlık 5 - isteklilerin Mersiude Deuiz llarn okulu 
n fedakirhk ve 30 Ağustoa !' 

me,dan muharebesinin ehemmi- ve Lisesi K hğma. Gedikliye ist.eklilerin Deniz 
:ret ve kıymeti hakkında konuı- G~Jikli ok ulu miidiirliiğiine ıuiiracaatları. 
•alar ve konferanslar teıtip (1062) 2-10 
edilecektir. 

Batısı; Tarik 
Knseyi: Hanoa ve Oebrail 

Debbaı 
Güneyi: Sahibi Renet 

Tarsusun Şehit ishak (Asafiye) nıahallesinde hazineye ait hudut, nlik 
dar vesair evsafı yukarıda yazılı on dört parça arsanın mülkiyeli satılmak 
üzere on beş gün nlüddetle açık artırnıaya çıkarılmıştır. 

Alınak i_,tiyenlerin ihale günü oları 24-8-942 tarihine tesadüf edeı 
pazartesi güraii saat 9 dan 14 de kadar yüzde 7 ,5 pey akçalarile birlikte 
Tarsus Malmüdiirlüğünde nıüteşekkil ihale koınisyonuna daha fazla izahat 
almak istiyenlerin her gün Tarsus Mal nıüdürliiğiine ınüracaat elnıeleri 
jlAn olunur. {1055) 14-18 20-23 

Yeni Mersin 
NUSHAS:I 5 KURUŞTUR 

Abone 
Şeraiti~ 

• 
Senelik 
Alb aylık 
Oç 
Bir 

" 
ti 

TOrkiye içiıı 

1200 
fK)() 

300 
100 

kuruş 

" 
" 
•• 

Resmi ilAnatın saun 15 kururur. 

Hariç için 

2000 
1000 
500 

Yoktur. 

kurut 

" 
" 

1 ı fizik, liaırı. Mırımıtik 1 
inailizcı dersler veriliyor 

Yükaek Mlbendla mekte
bi talebHi Fizik, Kimya, Me . 
tametik, la .. lizce der•lerl 
verir, lk•allere hazırlar. 

Müracaat yeri: Ortaokul cad. 
No. 3 lbrohtm T enger veya 
Yeni Mersin matbaası idare 
memurluou. 3•8 

-, 


