
Gt.7NDEL:tX:. SİY ASf HABER FİKIR. G-AZETESI 

Bir İı\veç gazetesinu göre Moı~· ı 
ko n, Sblingra(fdaki vaziyeti çok 

nazik vo tehlik<'li hnlmalnadır. 
AlrnırnJar Astrakana 200 kiJo

metro kadar yaklaşmışlardır. 
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FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 
'• 1 •to C.tlı IUUlllYI • il •Ut. 

Sayısı 5 kurtış 
Telefon No. 82 ___ ....;..;,..;._ 

Çarşaınba 

19 
Aaaeıoe 

1942 

Yılı 1 Sayı 
15 4285 

Yeni D. Vekilimizin tamimi Bitlerin i 
ölüın 

30 Ağustos zafer 
uçak bayramı 

ve 
Dahili emniyet her 

işin başındadır çanı Şehrimizde çok büyük törenle kutlanması 
Stalin ile ÇiJrçil için zengin bi~ pr~gram _hazırlandı Devletce alınmış olan iktisadi 

tedbirlere dikkat edilecektir 
gfJrüımeainden -- - d · h 1 

30 Ağnslo!\ zafer ve uçak leyin ordu namına .enız . arp rütheli kumandan taraf:ndan 
aonra yahlaımııtır. ba vrarnım kutlamak için kut· ok1:1Iu komutanı tebr ı~lerı ka~. nutuklar söylenecektir. ~ 

BU G 
lama komisyonu tarafından bul edecek bundan sonra Vah ÖA'leden sonra spor faeli-

A.nkara, 18 (Yeni Mer•io muhabirinden) - Yeni Da- o•• ru•• şme J Ok l k 
hiliy" Vekilimi• Beoep Peker bogtıo va•ifeıtine ba,ıamı•- zeugin bir pro~ram hazır anw Deniz Harp u u . omutanı, yeti ol~cak ve akşam belediye 
tır, Dtltiin daire mttdürlerioin tebriklerini kabul eden yeni taarruz mıştır. Parti Bıtşkanı Yalı kooaRı babçesınde hava kurumu la-
Vekil Yuifeaioe b .. larteo Dahiliye VehAletile ilgili bütün Bu programa göre zaf~r karıııındaki meydanda topla- r~fında~ bir gardeo parti ve-

.. d · · b 1 d •e 11rak bayramı 80 Agustos k aıkerı' teftit edecek ve rılecektır. 
•ll&yetlere bir tamim goo erm•ştır. aş angıcı ır y nar.a 

Ba tamimde yeni Dahiliye Vekilimi•, ite batl .. dığını, tan itil>aren kullanacak •. zat~r bu~u möteakip resmigeçit ya- Ertesi giin şehrimizde ka-
dabilt emni1etin her işin ba,ınJa geldi~ini, deTletce alın- 1 . günü büyük bir resmıgeı,;ıl ılacaklır. ra ve su spor faaliyeti olacak 

Ankara, 18 (B.G.)- ogı- Tapılacak, ikinci ve üçüncü p k d m- ve hu sur l · 
ıaıt olan iktiıadf tedbirlerden idare amirlerine döten va· lhıler Moakova sdyalıatine _ 

1 
d hl l'f ha 

6 
Bundan sonra en ı e et e gençlık zafer ve 

sitelerin ıtlratle yapıhnaH ve 9alıtmaların bu e1aalar dai- ehemmiyet veriyorlar. Londra gkutnl 
8~ e mul ·ekıtır spor r - sı"z bir ıubay ile hava kuru- tayyare b1yramlarmı kutlaya· 

k 'f r t k d ı d e erı yapt ar..a · · b- -1c kl d r'ıiode toplaoara ı aıını meıu ıye •r & •• arın an rica radyosu diyor ki: 30 A8ustos günü sabah· , mu namına ~r zat, en uyu ca ar ır. _ 
ettifini bildirmiştir. --

SALAM ON Harpte yeni_ bir devir =~:~::r!~ıı!o;~:~.~:y9:~~:~ Afrrianlar_]_fdhalilt eşyasının 
HARBi açacağı soylenen 1 Bu, mütl•fik taarruauouo • Ah 1 tıcı serbe t 

Devam Ço- ·ı lbaşlaogıoı ulaoak harbin'"" sıla sa ~ s 
rçı ldenesini açmı11tır. 1 • • • ---. s . Ahn~nya içın muııı u~~~ altında ı Ticaret Vekaletını~ -!"enı kararı tüccarlar 

ediyor talın siireotJktır. M.oskova~a.hoolö araıında ıyı karıılandı 
mü çabaklandıruıtk ıçın ted-

Vatingtnn, 18 (•.•.)- •• •• • birler inoelenmi,tir, Fransız/ar ue ya- i fımlr - ithalltçılar. birl!i~ , ·~r-~~e ~·tlı kalmakta ve ne
Babri7e Naaırhğı ceanp goruşmesı Almauları:ı ümidi mütto- b I . . l k meYıuuaa ıirlp te tenıe tabı , tı~e ıt~barıy)e yeni ithal te,eb· 

Paıifikteki barek&t hakkında fikleri araıındaki birliğin bo- ancı ar lfÇI O ara olan •addelerin tevziatında _b~za 1 bual~rıket 'th rlrlıilemeditladen 
· it · . J . mahıurlar gorul- mem e • 1 a1itında darhk ha 

yeaı ma mat vermettedır. Nasıl oldu't neler ko- solması idı. Moskov1' koooŞ· ça Jftyor •ütkıller ve b 1 aö lenmekte göstermektedir. ' 
Buna ıöre Salamon ada-ı .. .. oıaın bu iimidi söu:lörmöştür. dit' ated~• r:: Vek~li Doktor1 Bundan ba~ka, nıeaeli, 188• 

larına ihraç ,.apılmıttır, nuşuldu' goruşmeler- Loodra radyosu 8ÖZCÖl.~Ö · Ankara 18 (R.G, - iş- idi. Hatti ~ıeaf . tetkiklerin- n~fatura etyaaaaın tevziinde de 
A lk d k• " • t"b 1 B b et Us un zmır bırçok sakathkl k aıer -o knvYetleri Japon- 0 1 UffiUin l 10 1 8 ar ntio siiyledikleri borad~ biti· gal <tltındaki ~ıhalardan Al- e bç ait baza tikiyetler ileri d T t l ar va ubulmalr.ta 
1 f ' B de una 1 ır. op ancı ardan 1 b lk 
arı ga ıl avhyarak 18 Japon yor manyaya amele toplanıyor. ıı Mrülmütll. teni i"ln perak da •n1 ıp • a 

t . M L 8 ( ) M' t . • d ıu :I' en cci ere ve . ayyareeiaı harbe b-.Iamad .. n oıao•a ı a.a - •• er l .
1
. t l . ı.. ıeneoİD Mayıs sonuna Kil ar a-zı itbalitçılar bilhaH• fU 1 ıen manifaturalar k b rı 

e 1 .a ç• .1 • M ogı ız gase e erı uaşma· . F . .1 · - t t 1 Ha ir za-
vve yerue haha •tmi,tir. vrçı He Mıater Raneltln mu- M. k d Almanyadakı ranınz ışçı erı- 'b te ehemmiyetle lşare e •' mand• ortadan kallua kt b 

K 1 !kale olarak hep OA ova an 1 cı e t bbü le l ve 1t "d a a ve u 
arada dlfmaa ukerleri· •-i i Herman Moskovaya gel· . . nin sayHn 160 bin olmu~tur. 1 terdi. Ho•ust efe • re ı enı en beklenen fa:rda ld 

le 9arpıtmalar olmu,tar. mifler •e Stalln ile görütmü,ler 1 bahsetmıştır. Bu 1941 Eylıl.lünde 50 bin müıkllltla getirtilen malklar edkllemt!mektedir, Bu nziyete bi~ 
T · M f f k tl la hklar1 yapılıncaya a· ta ım apekülıi 

A•k.,r çıkartma eanaunda dir. Bu görüfme 4 saat .Ormaı . aymıM: ~ uva a ıye ~ bin kadardı. Fraosadan ayrıca tevz~e •:;:rda aylarca beklemek 1yol açmaktadı:yon oyunlarınada 
gelen Japon gemilerine kar'ı tür. Ertesi gün Molotofla görü-ıne.~ıael~nen r.foa~ova. Reyabatl 150 bin işçi daha isteoiy~r. ~;r sarıt• arsedilemediii için 1 ( ~rıu ikincide) 
btıoom edilmi, ve l8aeleyin şea Çörçil bu mülakattan sonra mnttefık~ere .Y8RI hır veçhe ltalyadan getirilen işçilerın ' . --------;,_-

olao bu harpte Amerikalıla- tekrar Staliale aörü,mü,tür. 1 vereof'ktır. dıyor. 300 bin oldtıRll söyleniyor. T .. k. e b·ı r·ı n c· ı ·,,,. d 
rıo ve Japonların kaybı ol- Caaaarteal ıünü Kremlin Deyli Telgraf: Alın.an k~- Bir mamlekette işçilerin ur ıy 1 l&I n e 
lllu,tor. miaaflrler 1ertfine bir zi:rafet rarlar hakkında farıunye yu- sayısı nüfusa bagh olduluna • ı• 1 

Bu g•~· muharebeainden verllmittlr, Stalin ziyafete riya- rötmek göçt.ör. Bn gibi '8Y- göre ieçi nüfusunun Almanya Mersın 1 at etler 
b .. ka denı• aavaşı da olma· set ediyordu. Ba toplantı müsa- lerde ket6mıyet ~&a~tır. Ası~ da arttığı gösteriliyor. Bu d~ 
ıaı,tar, kerelerdeld ayni aeteli han darbeyi nerede ındırece~l~rı gösteriyor ki; AlmanJ&OID ışçı -

Tokyo, l8 (a.a.) _ Sala- içinde geçmit •• Stalia bu net- ne kadar •• miinakaşa edıhr- ye olan ihtiyacı aruyor. . 
•on adalarındaki haTa mu- eli saatları. azimi dostluk as• l'e o kadar iyidir, diyor. 8 beb'ı islihsalın sporcularamız bölge asbaş-

unun se 
barebeainde 17 Amerikan tay sari ıCS•terif, olarak tarif etmlt llançeıter Gardiyan: Moıt· - den güne daha 
Y• . dl il tll tti tir .. .. 1 . hl' .. k. artması, gun kanı B. Muharrem idaresin-

reıı . t r mtlt r. • ça 
0 

S il k~•a gorntme erı te ığı ı ın- fada Almaolarıe ııllh altına 
v-.ıngton, 18 (a.•.)- •ç ta D •• Harmaa aı cephe hakkında bir şey- de istanbula gidiyorlar 
Bahriye Na•ırı, Salamon aulhte ve harpte doatlutu ku•- ıöylemiyor. alınmaııd_ır_. __ 

adalarındaki harbin deTam •etludirmitlerdlr. 25 defa terefe Neden eöyleJin. Müttefik-

1 
- Ağustos sonuuda Türkiye ılıtmak üzere Aıia l 

k d hl d sveçte na ya lareket e\~ilini gautecilere ıöyle- • eder kal arılm•t baaun ya• ler Bueyaya sli• vermı,ıerdir. birinciliii için. lsh.nbulda etmitlerdir. 
•1ttir. ram Gzlnealai ÇCSrçll ye dlter' B 1 1 ı 

lertnı aaubteUf kamantlanlar tele a•ı~ anıyor ar. . . C8SU5 ar musabakaT_teı~ıp ~ıldıQ'i ma- Akıama kadar Seyhan 
lif et•itlercllr. Nıyoz Kronlkl dıyor kı: 18 ( • )-h.a9 hlmdur. urkıyeuın her tara- bölgesi atıetj . I 

Stokbolm, •. · . erıy e çalışacak 
G3rüşmede kumandanla- b ip bir hndKkı tanmmıı sporcuların oian spor:cula . k 

oUıi 1abaoaı mu ar . . . . rımız a şam teh· 
dar d-.am edea bu ziyafet aete rın buluomuı müzakerede P b oalok et· husu~I surette davet edıfdı""'ı rımize &"det d ki . . . . deylet beı• ına caı g • e ece erd 
lçıade blbllftlr. Toplaatıya ... taarru•an tam bir ,eınJde gö-

1 
. ki .. nebı· ·ı· te• Türkiye atletizm birincı' littı' S ır. 

len G... ı v ı T b eli aıekle 109 o ı e" : I e porcularını ı 
.. nera eJH a ran an rö,tilclölllntl göaterlyor. . . . S 1 ludan biri musabakalarma çel bölge11in- ' ız ça ışmaiarı 

hareket ederken tayyarede bi "' ... makale- kıf etm1ştır. oç o d d l m bu suretle hazuJadıktan 
' Pra•da bogun vat . . i tir l't'lais en e sporcu ar davet edılnıiş 

Gece yanaıadan aonraya ka 
Alm•nl•r 

istinat 
noktalarını 

lrıaa ol•uı tekrar tanaredea ainde: Qör9il - Stalin görtit- •oçıunu ıtıraf 8tm' . o tir. sonra 28 A~ustosta latanbul · 

Ele 19Çİrmİ$ inerek taaair 1apalaaıt yolan• meai möbim bir taribl olay- makinesi kormuş olan 'h Türkiye sporcularmdan da bulunmak üzere böJge as-
de•am •derek Pertembe tl•G . er &u lodan telsi• ahomıştu. . b 
Mosko•aJ• a•J•ittlr. dır, Borada btlrrıyetaeT ç _ hır kısmı daha evvel Zongul- aşkanı B. Muharremin Baş-

Berllo, 18 (•.•.)-· A.laıaıı 
orduları b8'kumandanlıtının 

reımt teblitini tamaabyan 

Miıter Çarçil Moako•ara milletlerin Bitl~ri•m~ ~~~!ı Bir lsve
9 

gasetesi clemit- dakta hazırlanmış olan kamp kanhğmda fstanbula l1arı:>ket 
Heraaan ile birlikte •elaaiştlr. ~~ııl .. mtldafa edıleoeııta::~:~ tir ki: Bn defa Çörçilio Sov · ta toplanmıştır. İçel sporcuları edeceklerdir. 
Moako•a tayyare meydanı insi· oulmot •e tam mu · B ı ik · b F bold 

laaberine göre Kubaa aenu- la• 1 olmnttar. diyor yet Roıyadakı ıon ° feY ıse urada çalıımalarma de- ut a ve muhtelif spor 
b el •1 . llz, Amerlkaa •e Sovyet bayrak ı · nef~ri 8 k d döğÖfÖp dö b l d b 
b
an a ı erh7en kıtalarımıı larl•le ... ıenm•·tl Mı t ç.: il Mihver tarafındaki yangı- .. .o • . ~r l tt · ıt · vam ettikleri için kampa illlİ· ranş ann a üyük muvaffa-
tltlln i t" t kt 1 1 ı .. . s er ulÇ 10,mıyeceganı ao amaea gı ı. -w k ld 

1
•91 •=• ına DO a arını e e aakerl teftit etmitfir. So•yet tara gelio<."e: Berlin rad:oıo M." . . d. . B n\k f\tmemitlArdır. ıyel e e eden Mersinli spor· 

rm~erdir . 1 . dilen attefıkleran eo ••erıı nR l l b ld I 
T 

. askerleri sef.rl elbi• rlymittl t.unu ınae emıt, netr• k 1 1 Nitekim ıimdiye kadar cu arın sun u a çelin is-
oapae tiHrinde o9an tay- . teblili zamaoıı, bulma., Boı yanın yıkılıp yı ı mıyaoa ı- l - . . . -k l . . . 

fareleri 1 l' bü -..ll Batlarında taalar vardı. Seall . dır. Çöo kii Roılar yıkılana. ça ı§an ve Turkıyede rekor mmı yu se teceılerme emmız. 
• • ~mana oum ""e mı. l la blrka kelime 16 il yayı magl6bıyete ojrar ve .. k . -

rek bir ıemı bahrmı,ıardır. çarçil~• bu lait!bı bGtla ~ü~;: möttefiklerin gemileri deni- Almanla~ ~arbe domıoek 'fe ırma derecelerme kada r yuk- Sporcularımıza şimdiden 
'laalde i11tilak&m erleri· tlaki ıinemalarda rCS•terilecektir sin di,ini boylarken banan amanın• ıntıkama ha.şlıyaoak- selen sporcularımız bugün A- muvaffakıyetler temenui edi-

.llüa .i'ZOO mayin toplamıpır. (So:ıu ikiooide) mtnaaını anlatmıttır tır. daoah sporcularla birlikte 9a- yoruz. 



19 - Ağustos - 1942 Çarşamba 

talin Çörçil -
görüşntesi 
- Biriuoiden artan -

' 
1 O. d Neler oldu 

U0Y8 8 Neler oluyor 
ı__ 

Suni Rönar arjanteler 

YENi MERSiN 

Radyo 
Türkire Rıtdroeu 20.16 Rndro gazetesi 

ANKARA Radrosu 20 45 Müzik: Bir hnlk türkıisü 

· Crrsnmba - 19.8.1942 öQreniroruz .. Haftanın 
Çörçil gülerek resmini de ı türküsü. 

çektirmiş ve eliyle zafer işareti Nonecin haş ~ebri 011loda l 7•30 Program vo memleket sset 21 00 Zira:ıt takvimi. 

de yapmıştır. Bir gün evvel tam 'lÇ:llan ad ... tavşııııh:rı Aorgisin· aran 21.10 Müzik: Beraber eıırkı te 
bir anlaşma olarak lconuşmalara '\ k il 

0 
.
1 

. .. mi.isi 7.32 Vücudumu~u çelıstıralım. semailer. 
nihayet verildi"'i halde ertesi 1 

."· .·ı ıırı Vfl • erı erı_ ~u k ' 7.40 Ajans Haberleri 
ıı; lk ı ı. b t ım 21 30 Konuema: (eaQlılı. saati) 

l 
Sayfa ; 2 

1 • 
1 a n 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi 
komutan } iğından: 

1 - Deniz L ısesi birinci ~mnfuıa, Lise biriııci 

sınıfta ikmale kdlaıı okurlar ile Orla nıeklcp sou 
sııııfta ikmale k· lan okurlar bilahare ikmal imti-gün Stalin Mister Çörçil, Her· tı 1 ere oonzıy n 1r. 8 

• 18 G3 Mür.ik; Rad10 salou or-
man tekrıır görüşmüşlerdir. ada bvşsnlaTI da t ... •şhır odıl- keı:tr;)GJ. 21 ·45 Müıik: Karısık program hanlarım ınuvaffakıyetle verdikleri takdirde kay-

(Pl.) 
Görüşmelerde ÇörçU, Her· nıiştir. Bn netice, Norveçte (Vıolonist Necip Askın) 22•30 Memleket lla&t ararı dedilecektir. 

man, Stalin Molotof ve Voroşi· aıl"tav~ıını yeti~tiı 3n ~ifçil·e·-ı 8.35 Evin saati 
lof bulunmuşlardır. rin giimtişi renkto olan bu. 12 30 Program •o Memleket eaat ajans hıtberle.-i borealar 2 .. Lise birinci sınıfa 15 ya~ından 6 aya 

Çörç"ıl Sovyetle t f dan . k &ra:ı 22.45 Yarınki Proaram te k d k.. .. k f 1 k b • • r ara ın viık dntav .. autınıııı ıııavı ren · a ar ucu o aıı ar ·a tıl oltırıa<·aktır 
çok iyi gidennıiş Moskovada • k 

1 
"' 

1 
"fieştirm 1 • 12.33 Müzik: Kodınlordan fasıl kapanıe. D ~ ' · 

ileri gelenlerden baıka hiç kim· to astor IH a ~~I . t• eou·~· Sarkıler 3 - eniz Gedikli okuluna, Orta okulda ik-
.. . t' l\Y€Sİnda elde Oul mış ır. n- Zayı· okul dı0

ploma•ı 
ae gormcmış ır • l2.45 Ajans Haberleri 0 ıuale kalanlar buluııduklaJ't SIHifın muadili olan 

Görüşmelerde aıkı işbirliği miişi rnnk derili hu adat av. la 30 Müzik: f:i'osıl earkıl&rı Dul\tepe o'<ohındırn aldı- . . k 
iki şefin gÖrÜfmC esasını teşkil ŞlllllMinlTI boRlonme~i ÇOk h.\ progremıuıu devamı. ğım 30 7 94:0 tarih ve 680-78 gedtklı 0-, U\~l ~)Ulf)()a alıtrn .. c~klaJ'UJI'. • 
etmiştir. Umumi intlba Moskoya ~it ve uouzdl1r. Halhnki ha- 18.00 Pcogrem te Memleket numarBlı diplomamı zayi et- 4 - hedıklı Okuluna gırışle yaş lıaddı olarak: 
seyahatinin çok iyi netice ver- k"k.. ..ruii!'ll tilkilerin 1Jeslen- Saat Aurı f Sil f · · 1-> 1.7 
d" · k 1 d d" B - - 1 1 gu ' M- "k R d d tim Yenieirü alacağ1mdan • ll ıcın ~ : .ı. 
ığı anaat n e ır'. ~ goruşme ıncısi pek güQ vo pahalıdır. 18 03 uzı : a JO ans or· fi • 13 S 

lerde 26 Mayıs tarıhh anlatma kAetraeı (Nihad Eeenııin eskisinin hökmii olmad1gını • ,, ,, : 1 
takviye edilmiştir. Bunlara süt ve yumurta i9ir- iciareeinıie} ilin ederim. il(. ,, ,, 14 : 19 

Mı.ster ç0··rç "ıl Londraya av· mek ıle HLzımdır. 18.45 Müzik' Fasıl here ti ı· kl l il ('k tılll · Tanınli: Küçükminaro M. 5 - Sle i erin Mersiııde Deuiz arı) · 
detinde Staline bir telgraf çeke· Harp yii:t.ünderı A vrnpatlıı 19.30 Memleket saı\t ayarı '8 ' ~ 
rek görüşmelerdcd ve Moskova l:tikiitu süren delı~otli pahalı- ajana haberleri, 20l sokak l5 No. ev~e ve Li~esi K.lığma. Gedikliye isteklilerin Deniz 
ıeyahatinden memnun olduğunu tık vo kıtlık devriııde hnırn 1945 Serbe!l 10 dokika Mustafa oğlu Abdulkadır. G'"'dikli okulu miiclürlüğüue ıuiiracaatlar1. 
bildirmiş: Bu aeyabati yaptığım bugün ınaddoton imkan yok- 19:.55-~üzik: ~rıeık earkılar (1068) Yürek (lOB 2) 2_10 dan çok memnunum. Size malu-

mat vermek istiyordum. Buna tnr.ArJ·aııte alla.tnV"Rnları ~az. İçel Orman "evirge Mü~ürlüğün~en ------muvaffak oldum. denıittir. v ı . V 
Moıkova 18 (aa - Misler ia miktfarda iirtıtilılikleriutleıı Orman emvalı satış ilanı ·, 1 a" 

Çörçil ile birlikte gelen Ameri· lWnar A.rjıuıto kiidderi bttm 1 n 
~;,: ;.ü;:;~;ı~;~ermao gazeteoi ~:;:::.1•10 hem do 

11
' ·

0
• 

01
" - LJi,,,; ~~:;~; Muhammen h•doli lçel Nafia Müdürlüğünden: . 

- Miıter Ruzvelt namına - M3. Lira Kr. a·· '"k .. d .. I'"'"'" ı 1 ı k 
ben de Miıter Çörçile refaknt • l'k . , <J~ın agacı 848 4 60 ılllllrU IHU tir ugu an >al'JIH a yapı aca ze-
ettim. Ra_zvelt bu karara iştirak ffayvenlarda artıst 1 IStl~a- l - K' oııya vilayetinin Erınenek kazası dahi nıin betoııu ve fenerli c.atı imali 5894.26 liralık 
etmektedır. Sava~ta Ruııyanın J ? 
yaaı başındayız. dl V8f mJulL lirıde lıudu tları şa rlnamede yazılı Adakaya dev- kr.şif iizerinden açık eksiltmeye konulmuştur. 
ler ~:::~:a ıııse::::tı:n ~::;!: At, maymun, köpek, ayı, let onııan111<laıı 848 ~13. dikili çam ağacı 12 ay Eksiltme 29-8-942 Cunıarte~i giiııli saal 1 lde 
yeni bir devir açtığını yazmak- papagan vesaire gibi hayvanlann içerisiıHle \!Ikarılmak frıere 18-8-94 2 tarihiuden Nafia nıüdiirliiğiiııde yapılacaktır. 
tadırlar. akıltı istidat sahibi olduktan itilaarmı 17 gü11 müddetle açık artırmaya konul· Taliplerin 442 liralık nıuvakkat tenıiııal akçn ı, 

-- ·ı · ·ürülüyor Hatta son zaman • • idhalat ;ae;~: bazı h~yvanlarda tiyatro muştur. . . .. . 1942 yılı ticaret odası vesikası ve en geç eksılt-

eşyasının 

satışı serbest 

1 ve .filimlerde cartist~ik> ~~bili-1 2 · -~r~~rma ~-~-~43 larıhu.ıe nnısadıf per- meden 3 gün evvel nafia miidiirlliğiiııdeu alacak 
yctleri de görülmü!tur. :ıhmler ';emue guuu llersınde Ormau bınasıuda yapıla- h•rı ehlivel vesikasile lJirlikle komis~·ona müra-
de mesela c.Rin - Tın - Tın-. adlı C'lktır : • 
k- ekler ~ Tarznn .. ismindeki < • Dl . l k'' .. l caalları ılt\u oluııtıl'. (1057) 14-19-23-28 

op 1 . 1 3 - 0e ıer ~avrı manıu metre nptuı mu ıanı 
beyaz at, hayvan artist crın yı. l d l' ,' k• 
dız• derecesine kadar yfikıelmiş nıeıı )e el 460 · unıştur. ~------... ----------

- Birirıı·ilhn :ırtan - terdir. 4 • ~luvakkat. teminat 29;J liradır. 1 
Diğer taraftan ehemmiyetsiz l' · ro l • } · A k 

Alman hayvanat i ımı p - 5 . Saı·tuame \'e nıukave e ı)rOJe erı n . ara-gibi görünen birçok maddeler, h • 
hususi teşebbüsle rle ithal edilip, fcsör Böme, aksine olarak ay· da Orman unrnm uılidürlüğü, ~tersin Çevirgel 

i "d t sabib• 1 
tcvzie tabi olmadığı için serbest vanıarın makul ve ıtı a 

1 nı .. üd .. ürii.iğü ve Ernıenek ornıara bölge şefliğinde! 
piyauya arzolunmakta ve fiat olmadıklarını ıöylemiş ve netice 
luda tabdid p-özetilmektedir. de hayvanların artist de olabile· gonılebılir. ı 

Bütün bu pürüzlü işler, Ti- ceklerini reddetmiştir. Profesö- G - lsLeklilerin Ticaret odası vesikalarile bir-
c~ret Vekilio~b~r:zeddildmil' vie Ve· re göre hayvanların akıllılığı, likle belli olan !!Üll Ve saatle ihale komisyonu
kıl, tevzie ta ı m:ı c eı ser- ' . ·· . u • k" .. . ı 
b~ t ~ırakmak yo!u~a ~id_ilcceği artistliği sevkı tabiı.den ve a~·.ş~ l)il llHlrl~aatları. (Hu vesıka oy~ulerden ıstenmez) ı 
Dl al~kadarl.arıı .bıldır.~ışlı. - hrmaktan başka b•r 'ey de.gıl f 7 - Satış açık artırma usuhle yapılacaktır. ı 

Oğrendığimıze gore, bütun dir. Meseli, piyeste veya fılim [ 1059] J 9-23·28-2 
ithalat '?allarının ıe.rbe~t bıra .. de köpeğin, hanımefendiıinin ---------------

kılman ncaret vekaıetınce ta- ı·çel Orman Çev"ırge Mu·du·rıu·g"'u"'nden 
k Ü t • t" reı;miıııi portreaini öpmesi icab arr r e maş ır. • 

Henüz bu husuıta bir emir etae, o resim domu.ı yağile yağ· Orman emualı satı, ilanı 
gelmemiştir. Memafih bu emir Janır, hayvan bittabi yağı yala· 
beklenilmektedir. Oirısi Hııomı Muhammen bedeli 

mak için ba,anı, burnunu resmin M D 
İthalatçılar birliği emrinde 3. 3. Lira Kr. 

üzerine eter. Fakat lam bu an· 679 
ve belediyenin kontrolü ile tev- Çam agscı 4 90 
z1 olunacak pek çok çeşitli mal da yağlı resmi yırtmaınaıı, par· ı - fcel vilayelinin Anamur kazası dahilinde' 
vardu. Bunların ıahşı aerbest çalamama11 için, reaim bir iple • k 
bırakıldığı takdirde, piyasanın çekilir. hudutları şal'tnamede yazılı Dibek ·uzu devlet 
bir bollak ve kolaylık arzedecc· B d • il ko-peğın 0f'll)3UJlldan 679 ~13. dikilir.anı anacı 12 ay ice· 

f u sıra a aeyırc er, • . • , 1 .. Y ."' • • ! . 
ği anlaşılmakta iıede, lat mes- burnunu re•me ı6rmeıinden, ha· rısıııde c.ıka .. ı• ma.k uzere 18-8-9~2 tarıhınden ıtı
eleıi a1akadar1arı şimdiden dü· 
tüadürmcğe başlamıştır. kikaten hayunın, banımın1n rea haren 18 guıı müddetle açık artırnıaya konu ı. 

Diğer taraftan, ithalatçılar mini öptüğünü zannederler ve IUUŞlUr. 
birliklerinin iştigal mevzau orta köpetin akdh ve iıtldatlı oldu- 2 - .. tı·t.ırma ı _tı .. 942 tarihiııe nı1'ısadı'f cuıııa 

ZiYA OK 
Manifa ttıra ticarethanesi 

VE 
ı\lo •ilya Satıı Solonu 

Kadınlar için her nevi ropluk, mantoluk 
yün].. ve ipekli kumaşlar 

Erkekler için yerli ve Avrupa Kumaşlarından 
hazır ve ısmarlama elbiselikler 

Sorı moda kadın ve erkek 
iskarpinleri 

Baylar için hazır ve ısmarlaına 
gömlek ve pijamalar 

Fiatlar mutedildir. Birlik malları perakende 

yüzde on karla satılır. Memurlara yüzde beı:le sat1ş 

yapılır. 

(360) 1-10 Mersin~ GQmrOk meydam 
dan kalkmış .,Jacağı gibi, bele- _ :-ı "!' ., 

diyelerin tevzi işlerine de lüıom ğuna hükmed~rler: Diğer. ~~r güuii saat 1 J de Mersin orman binasında yapı- .._ ___ __ 
kalmıyacaktır. misalde ise, kopeğın neşeh go· f 

Günlerdir lstanbalda müna· rünmesi için, köpete bir parça lacaktır. __ ._ ____________________ .,. 
kaşa&1 yapılan birliklerin vazi· et g6•terillr. 3 - ttetıer gayri nıanıul met.re kübün mu -
yeti de Ticaret Vekaletinin bu 
kararı ile alakalıdır. Bu karar~ Profeıör Böme, maymuı.la· hanırnen bedeli 490 kuruştur. Yeni Mersin 
ait haber, doğru çıktığı takdir no da akıllılığı ve artistliği hak 4 .. Muvakkat lenıinP.tı 250 liradır. NUSHA.SI 5 KUR. UŞTUR. 
de ithalat birliklerlnln lağvı kınd alayla hir tauda demiştir 
tahmin edilmektedir. ki: <Maymunlarda artistlik iıti· 5 - Şartname ve mukavele projeleri Ankara. 

dadı oı.aydı, yaşadıkları orman da Orman umum müdiirlüğii. Mersinde orman 
Abone 
Şeraiti { 

Doktor larda, mağııralarda, kayalarda çevirge ıuii<liirliiğii ve Auamurda Orman bölge Senelik 

H . O b kendi müstakil tiyatro trupJarı· J d .. "l l 'l Altı-aylık ayrı z an şef ioiıı e uoru e H ir. -
ı ~·. t şkfl .. ederlerdi!.> Binaena~~: • O .., O 

Türkiye için 

1200 kuruş 
600 " 
300 ,, 

• 

Hariç için 

2000 kuruş 
1000 

" 
600 " Çocuk Esirgeme Kurumu alım gore, hayvanların kabılı ö - isteklilerin Ticaret odası vesikasile bir- st " 

sinema. ı it_ıi~alindeki mua· ~;~i;:~:;\b::~!~i'r. ~~m.:~:~t:i; likte helli edHeıı gün ve saatta ihale komisyonu Resmi il~atın satırı 15 kuruştur. 
yenehanesmde hastalarını dolayı hayvanlarla bir çeyrek ııa nıüracaaı ları (Bu vesika köylülerden istenmez) =-------------------·----· 

100 ,. Yoktur. 

eskisi gıbi kabule başlamış- ... t ıürecek k11a bir mm çevir 7 - Satış açık artırma usulile yapılacaktır. 
tır. mek için, onlarJa en aşağı bir (1070) 19-23-28 . 3 

sene uğraşmak liumm•t· 

Yeni Mersin Ma.tbaaınndA Bııeılmı{tır 


