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Q.t.TNDELl:X: SİY AS! HABER. FİKIR. GAZETESI 

26 AGU S T O S. .. Hariçten 10000 ton_ 

Kabin·, 25 (a ıt . ) - lııgilternye 
Jitmekte ol , n Türk gazeteciler heyeti 
bugiirı Kabireye ~elmiş l ır Türk e l
çiıü ve logiliz mü ıneıısilleri tarafın

dan tayyare meydanında karfılan

mıştır. 

Sa.'lıbi Te tJnnını Re,riyaı 
liCdGrC 

l!' U AD AKBAŞ 

ldare Yeri 
.,,ı """ı~ tnımı•ı " •rııa 

Sayısı S kuruş 
Telefon No. 82 ---.....;..;.;..;.,;;;..;, 

Milli Şefimizin İrşad/arı 

Çarşamba 

26 
AQU& I O!i 

1942 

Yılı 1 Savı 
15 4291 

Bu Sabah__ __ __ Buğday 
~Doğan Güneş! ... geldi 

- - -

Vatanımızın selameti 
fedakirhğımıza bağhdır 

Ey bir devri yaratan Türk milleti •. 20 yıl evvel Ankara 25 (a a) - ih-
sana zafer getiren Türk güneıi ebediyete kadar da riçt~n tedarik edileu 5,000 ton 
sona zafer vadediyor ..• Fakat... huA-day fst:uıbula 4

1
500 ton 

------Yazan: A. B. C. buA-day hkenderuna geldiQi 

Milli Şefimii;"",. Samaunda •öylemiş oldukları bir hitabe 
memlekef te çok büyük aldka uyandırdı 

26 Agaıto11 sabahı ... Türk ran (ideal!) bugün tahakkuk lıaher alınmıştır. Ankara 25 (R.O.)- Aziz - Bizim gibi halk idare 'na o kadar dalmış bulunuyo· 
topları gürlerken büttio oihan 0tmi,tir. O gönkö iıtil&cıla- Milli Şefimiz ve Cumhuneisi si hiıkiim süren y~rde vatan: ruz ki hazan vatandaşların 
1"Dİ denin b-.Jadıtıoı anladı. rın iıimleri çoktan kara kaph uçan mız (!!met t nôllll tetkik !!eya- da~larm her derd '. nı söyle~OSl dünya ate~i içinden haberli 
y.,r gök Türkün •afer kabka tarihten silindi Hara d hati yapıJor. Hu arada Sam- tabiidir. diyerek ı~tekla~ı §ıkA· d~ğıl gib1 buldum. Bu yaz 
ha1tİe titredi.Afyon Karabiıar mamure olJ .K. '- p yor k 1 smuı uüramııı.lar ve Samsun yeder arasında muteessır o.la· dunya h_arbi kanh olarak de-

M o.. 0 r&on9 ıtep . ı " .. d"' söylemış va d ıırtları batkamandanıo, us- ler demir aflarla örül .. .. a e er lu!ara lııtab~n çok irşad edici cak bulunma ı.ını - m e ı~or. Biz ınsanlarm 
tafa Kemal ve arkada'' lıımet 1-.ıarımuı ıevin9 il:~ ~oz bir söyle ~da bulunaıuılardır. t ir. . . - lt'l k elem verır.ı vaziyetıni elemle 
Paşaoıo kumandaıı ile ooştu. Kede l' k . . u o. Vaşington 25 (a .a) -Lon Millı Şafimiziu temas elliği Milli Şetımıı du~~ ı ~ce. seyredıyoruı. V-atanımıım se· 
Dalı• dalga alevler ve yan- ıe,en m:~n;lpl~rı~ııd.e yer: dradaki ln"1'iliz-A merika müş noktalal'I kınca anlatıyoruz: hlilalarıa derhal tashıh edıldı- lAmeti kuvvetimıze fedakarlığı 
gıolar üzerinden atlıyarak aevin ti eler uzerınJekı terek ku-.vetleri tebligi. Pa- - 4-5 viltyetteo Geçerek gini yanlıı a?lay~şlar?an d.o~ m~za hazır olmamıza ba~hdır. 
Akuenis kıyılarına kadarJ len 9al r. H~~ tara~t~ ytikee· zarlesi akşamı Amerık~n uçan Samsuna geldiklerini söyliyen ğın şik~yetl~ı·an duzeltıJmesıoı Dnnyarım bugünkü hdinde 
geldi.. J y nı• Tnrk dıh, Törk kaleleri Almanya üzerane hü- Milli Şefimiz S.ımsunlulan iyi ıöylemıtlf!rdır.. . . . . vat~~ımı~m taarruza ugrama-

htil&oalar ilk kara haberi kularınuı 'arkun, Türk kah. cumlarda bulunmu~tur. iördiıklerıni, sıhhatli. neıeli Cumhur; ~ısmllzın şıktı yet sı ıçm kımseden şüpheye hak 

b u ld T" Lll . ramanlarının kükreyen &eıidir. Bern 25 (a a) - Resmi b ld kl .. 1 ek alAkalı hıkkmdaki mutalıaları luılkcı kımız yoktur. Bu, buafınku· 
ugun a ı. ur"' n kalbıne · . . t T ~ n u una soy ıyer ıs b' ~·d · · d' • 

Hplamak iıtedikleri ban"""r Hudut lkrda dalgalanan aJ teblı#· dBır nR~ ız .uç.a.,ıU, Be~n bulıındukları köy enstitülerini rejimin tam r· ır. Orbne ı..ıı. ırl. · ıe vazıyet ır . 
.... - ıanoak 26 A . . civarın s yere ınmıştır. ça~a Milll Şe ımız u suz erı yl\ . k' . . 

bogüo kendi kalplerini yaktı.. .. . ~oıtoı tl.aehlıle el konnıuı mürettebatı göz aıılatm1şlsrdır. da a hem hfıkllme- un ı vazı yeta kimse 
l'tlrke mHar kazmak iıtedik goalerı kamattırıyor. hap~ine alınmıştır. Bir gıin' Halkla temaslarınd1 hal- lıe~ vata:ıi ~irektifler vermiş keşfede~ı'iz. Bu, bugün kendi 
feri yerde kendi letlerini bn Denialerdeki gemilerimiz evv~l inen Alman n~a~ma da 'km şik:lyetıni dinlemiş oları te ıyme Mılll ~ ... f ıö1lerin ar~mız a konuşmamızdır. » 

h" . t " ·ıı Ş . . bulunuyor. ""° l fh l .. 
gün boldular. Eınelleri yalçuı orrıye ye istiklll,. diye ayni muamele yapılmıştır. ı Mı 1 etımız: d b lhass:ı ıu noktaya temas - s. ı sa . ~çın çahşırken 
Tiirk imanlarına farparak haykırıyor. Türk g5kleriode -- O I d ~ 1

k demi,lerdir ki: mudafaamız ıçm kuvvetli dur-
bogön parça pu9a oldu. Türk İlmini yök&eJten ve Mısırda birfe.Y yok um upmar 1 e ere_ Sözlerimi bitirirken mak ordumuzu kuv'Yetli bu-
Türk yenilir mit Tarihi !"a- dalga dalga bütün yorda mo 1 Kahıre 25 (a.a) - Orta Meraini temsil bir noktaya ayrıcıı dikkatinizi lun~ıırrnal: . Uızi~ı oldııtunu 
pırn Türk boyno eger 111H 26 töriinön aesini yayan Türk Şark İngiliz tebliği. 23·24 çekerim. . s~ylıyerek sözlermı bitirmişler 
Ar,aıtoı ıab~hı doıan gönet: tayyareaiıi iıtikl&l ne11eıile "ecesi devr.iyeler faaliyeti d~- edecek heyet Geniş bır çalışma hayatı dır. 
- Hayır .. dıye haykırdı. Ha- ooştarnyor. Tam etmiştır. Merkez k~sımın SO AguFıtos Zıt.fer hayra· 

yır . . Törk ••ferle birlikte (Sonu ikincide) de topçu düellosu olmuştur. mında Dnmlnpınarda yapıl•· 
do~ılu .. Zaferlf' birlikte yaşı- __. oak höyük merasimde yi}Aye 

Mektup-
Dalgıner' e Y•~•k ... Tiirke bir yeni ıafer 1 ~ . d J timizi -Om.,mi )(eoliı adana 

m liJdeıı cıa1aa 1euremeyen 16 D o ğ u C e p h ~e •--= ı n e----== 
neş doımıyaoak.. Bagtiu 20 _ -"" _ nmomi meclı& asHından Bak . Viran1ehir 

yıl Roora, 26 Aıuıtoı ••babı A 1man1 ar E 1 b ruz kakoglo Hayri Tuo9bilek Vft Soğuk oluk ta oldutum için 1 • ~ü,~çülük, dalıet ziyade bir 
· d O · ·r ııahi ktuban• ııe" aldım. Viran 1 < mılh vıcdan> ı't'ıdlr H t- ._ doğıiD güoe•i aeyrederken bir Partı a uıa a•a;ı,orı - me T • 1 i b · er ur.te 

B· ı · birdeki bahçenin ıru:ıellettlf n 
1 

ulunan bu vicdanı k I 
tarıbi okuyorum. ye~;i idare heyeti reiMİ 1 mı t• 1 t b' ti d' k U•vet en. Halid Atr-p anlata an a a ı • ırme ve büyültmek Ji d 

Zaf-.r kıwlarının i•leclili tepesı•nı• aldılar Özer temsil adecekJeıdir ..... ;emiyor. Çoktanberi yaı.ı yaz- Muhitin, tabiatın ~ıi~~:;;r 
zafer tacı ••İ• Muıtafa Ke- Heyetimiz perşeııbe guou madıtın içia tdal ıriine> çatanlar Gzerine olan teıirleı( d 
malın robu tlHrinde parlıyor. Afyon Karabi.-ara hareket olmuf. Bu, tDalrın> detll ' dal dır. . mey •nda 

Btrahncla oot•rak -ulik ya- 5630 metre y..a.L.eL/,·Ltekı· tepe &!aLLas- edeo6ktir. flÜD .. olacak diye. Bır lllÜmin, tanrısına l 
... - UIC IC IC n. rR Akb•• çok memnaa ba işe içten b11 ğh iae b' 

1 
naaı 

pahnl o göloülo muk~dea te,hit )'anın en yilkıek nolıta•ıdır c H p bef altı t.'ne m~ktap allmıfB··· olduğu mllletini~rın~;~:t~:.t~b~ 
ru arı e e e Yerere-. mea acl • • 1 Okayucular. 1eaı arıyor ar. •- lece perçiaılenmel'di oy 
ülke Ü••rine kanat geriyorlar. Berlio, 25 (a.a) - Alman da&ıoa dikilmi~tir. Holte~ik- Nü h tiwe nahiy••İ D9 da geldiler. Seni çeklttir~e- içi yenilmez ~· r. . 
Kalaltlarıma kadar gelen aea. tebliği· K b 8 Z e ._, . J ·. te. bafladılar. Yayık yazık 1de- lanlar bi f ır acı ile do 
leri: - E1 bir devri yaratan . • o an agBıoda ev ev }erin .-ıkı müdatal\lıuına rag- /ıevefİ takdir edı/ ı dia.. Hakııı oldatunu, yazıların ler mi? •. r ' o veya ah> çekmez 

20 l ••ddelli Şt9kilde harb eden men arazi kazaoılwaidMdır. . . .l\hrMİll Mer· da aalafılmayacak blrfey bulun· Ümitl' 
Töl'k milleti.. Jl eYveJ Tembr r O . H . .Partuu d sile madıtını •Öylediler ve.. tNuıl kırb l 1 adaın, bir <hey• ile 
aan• safer getiren Türk ıü- At::ı ı~::·.n~l~omıttır. Don cepbeilinde göğüı gö- kez kazaı11 tetkil&tın_ a ~a· ıa-ladam11n?. Az da olsa Hna çata· la aç anırsa elbette ki, rüzrir 
neşi ebetli1,te kadar da aana ka ı b"& birçok göee cereyan ed"n mu bam be· alan .N üzbeuye uahıyetıı u . ., dediler. şu •• 
•afer v&clediyor .. J.Pakat .. diye tll~ l> uoumlar p~8kiirtölnıu, lerden sonra döşmau pöıkür- re heyeti r~iıti Hayri T:o:~ı !yor Arkadatl Sen de btllnin ki . ~atı elbetteki •everim. bizi 
haykırıyor. Bir ve bütün olu- taları a~l~ra ~ekılen Ra" kı- tülmüotür. StaJiograda kartı ı~k, umıımt k&tibi Fna ; bizler; çok çekmlf, çok acı duy· ıol-;.'ınde saklamadı, kaynakla
na•. Bir tef Te bir ruh i9inde man dtakıp edılmektedir. Al- hava ku•vetleri tarafından Laş muhasebeci Haı-an Ake· ı muf adamlarız. Böyle olduğu. ran an •u vermedi mi?. 
1"fayınız. Varlığını• yalnı• 1 . . •R kıtaları dat geçit- yapılan akında a.-kerl möes- olıdelerifle tevdi odileıı parti mus içindir ki; bir yaraya ba• lih ~!~a~atya ep~~dleırklndOe tlıtllk-

erını aorlıJ&rak a t t · t' b . :1 • ı · t' · 1 'oi ıöratle ve ınontaıam karken acaba c.kangran> olacak d . rnıan ar 
(Türk) it}in olaon.. 2 ap e mı' ır. ıeaeler t~ rıp euı mu~ ır. ıbt. erı kilde bat•rınalarındao an diye inleriz. a, yarahlar ıaaızı örtecek 

E vet asiz a11bitlerimi• .. 28 1 A~ustoıta Alman bay. Volgada iki ta11ıt batını ır .. 'd rak hulmad k ? bay. 
,.- raftı 5680 rakımlı Elbr dnlayı ıneaaileri ka•• ı are I D6rt taraf ate, içinde ya- 1 ını . 

Atostoa Hhahı ('At .. !) kn- Dil mıttır. b rnre takdiıle kartılan- narken; ••narlarda nöbet bekle- l<aç ıene, karşıki datdaa 
mand"aı veren ve o gön ka- R•tl • . eye 

1 kendiloriıı.. tcışekkörl yen Mehmetcitin lÖzleri nereye '~ ~ngln denize baaret türkGlerl 
"YOflt11tomn• ••ferle dolu b•I- l erın Almanların ~·· .,, tor bakı1or, kalbi naaıl çarpıyorsa; ~oy edik ve.. <Mecnuu 1ılbi ,. 

v • 1 ° uoınu' • lçerdeki kıı ve erkek kardetle. ıyının aşkiyle yannıadık an?. 
rımıadan, se•gi halinde yarat tahakkü aldıgı şehır er ı·t k rinde fazla uyanık olmuı lbım insan. dalma inlemeı ağla-
tıgımıa lrlilll '"' 20 yıl eonra m . Ha 1 a s relmez mi?. ma~ , ••. Açllmak için. elbetteki 
yine tı-.amıadadı r. 20 yal ev: h ırS l Londra 25 (a.a). - Va,- • .Ben, bu topratın reaç kızı- :ngın~erl iı~er .• Dat ve deniz 
Yelki beyeoaola 20 1ıl e"f•elkı -- ro0ilof Grat te pjyatı V"osk l Amerıkada aa, kötü bir Örnek olanları sö- c. ~~ii;·~: ·~·en .. ciğerlerdea bir 
i6 Ataıt .. ruha ye heyecanı Ne'y k 25 ( ) _ un. ~l~a~la.r. tarafın~an zap rüace gır~la~lıyorsam kabahat Hnki?.. rt 1uluelirae fena mı 
itiode ooun a9tııı btikJ&l • k T or a.a Ney. edaltiı~ı bildırılmektedar. Vaşington 25 (a .a) - bende detıl, ulkürndedir. H 

b ,. ı• d Yor aymı, yazdılı bir illa- Rus tebliği Mı'ıter Kordel Hal lngilteretl'3 Ben, bu milletin ' üreme> barak em. ~en !u ' daJg,n> lıtı 
ayraeı a •10 •J••. k · . davaaıaı çökertmete yeltenen " Bııım tofer <Abdullah> 

Biri• .• Birlithı. Bir ruh alede Hı.IJerıo hudut taoınıa- Mo~k.ova 25 .<a.a) - so;~ bir n:ıoddet kaldıktan sonra <majüıkillerh mafc .. lamata ça• ya~ın~ gelecek. Buradan Haa 
ve bir heyecan baliodeyis. yan ta blum bırıı or.aa kaı·ıı yet tebb~me ekhr: . Kızı lor Al Amerıkaya dönen Lord Hah- htarken dltlerlml .,Jnyoraam ••· çl 0 rıcalaruo var, Sevdi tin ıey 

. . Kaıel NikoYda ıedık açan f k · ı ö ü mü11tür Bu go- ·ı er. Merakta bır k k · 
Onun isinde vtt eaerındeyız .. bütOD ellerin birleımeıini in- manlara kar111 tiddetli hücum a s J e g r ş " . · ı na ne •• ıöyllyeyi i tih a mam~ içıa 
On . ük dti · · " r011.me hakkında gazetecı ere Bea bodb bt bl m. n ap var ıntibap. 

D lı&fımısd• görd çe - taç etmııtır. Rreıilyamn ka· da buluoaıuıtur. Donu ~dn vd' 1'>' be nalla logiltere ile k d a k r çocuQ'un Belediye intihabı Anlanan,. 
111 •. 26 Alnıtoa ıababıDI ha· rarı harbin müstakil duru Aloıanlann motörlü, piyı e 'Aer l5_1k ya d kı mu" hı'm biartıkıınd • ıırkıtaca • ıözü yaşlı Dilimin alhndak:· baklayı çikar~ 

- k 1 · üstü lü~ü karıısıo· merı a arasın a r a ının art•••na ıeçip ü-
tırh!or 0 ~önden daha . koy. munda Amil olacaktır. Batı d:'::~e~~~iz b~aı çekilmiştir. meseleleri görüştüğünü bildir· lecek değillaa a.. Dit yapn~le ~~=·~:·:~ b::;~a lal!tma, kula· 
Teth, o günden kudreth ol· kürreıinin de kendisine karıı miştir. biıe kudarıauı bir ıebvet eaçan reia olacaklar çok z:.:•~akla~ 
datamusa görtl7oruz. . ayaklandıktan sonra ke:ıdisi Hindisfanda Ko.rdel Hal B_reı~ilyanın <o"> kadının illetini, bu toprağın çok.. • e pe 

t8 Aluatot ıAbabı Türk . . birleımış devletlere ıltıhak1nm kızına •ıılaınağa kalkanlara göz Yok! iıimlerini ıörlemem .• 
topl.,-He, Türk hürriyet Te aın zafere ka'uımasına hnklo Bombay 25 (a.a) . - . Bır ne zaman ve ne suretle ola~ yum;~~r mu biç?.. Vakit bulursan yaz, bea de J•· 
iıtikl&lini btlıtln dlln•aya il&o Yar mıdır? Bitler zayıt millet çok mın&akalarda bpohsın,ıılib ca~mı soran gazetecilere bu b ımdb~· bıelae, çocuk do.tan zacajım, boua kal, 2özlerlndta 

J • • • kullaomata mec ur e ması . er eve ır ayrak çekmek ııtl- a ur a ar 
•den kahramanlar •. llukaddeı lerı esır derece&ıoe dltürmQf yüıünden 6 kisi ölmüı 8 kiiİ hususta usul ve teırıfat yoktur. yorum. Milli davanın ilihi meı- ' P t P •• K 

lı -& B 1 · ı l oymakamoOlu te itler •. O ıabalı ıisi o°'ıa- Uir. yaralanmıfbr. u ta ep ı e o ur. ale1l olıua diye.. Hayri Gültekin 



26 - Ağustos - 1942 Çarşamba 

Gıda rrtaddeleri hakkında 

YEN·I MERSiN 

·spor: Zayi ekms~ karneleri 
TarBusten aldıQ'ım 10645 

21029, 10553, 10554, 10652, 10801 
Bölge yüzme numaralı karnelerini kar 

beUim. Yenilerini alacaQımdan 

Sayfa ; 2 

i 1 a n 
Deniz Hcırp OJ<uiıı ve Lisesi 
komutanlığından: 

Çok mühim bir 
rapor birinci 1 i k renilerioln hükmü roklur. 

1 Tarsaaun fncebark mahal- 1 - Deııiz Lisesi hirirıci sıuıfrna, Lise birinci 
müsabakaları lesinden Sülerman oQlo sımfta ilornıle ktılan okurlar ile Oı·ta mektep son 

İıtaobul ticaret ye sanayi j kende 140 kuruttan satılacak~ır. (1101) komiıronou Ali öıeeteo SJUJfta ikmale kHları okurlar bilahare iknıal İlUlİ-
odası , ntışı ıerbest bırakılan I Peynir az olmasına rağmeo a. 

maddelerin fuıtlan, stok miktarı rar borsadan ahrımışlır. Beden Terbiye Umu:n Mü- Tıtrsosten aldı~ım ÜQ aciet hanlarını ıuuvaffakıyellc verdikleri takuirue kay. 
ve levz.i ltleY-i hakkında bir ra- ' Satışı ıerbest bırakılan di- dürlüğü su sporlan federatyonu b6rük ekmek karnemi ıari et· . . .. 
por hazırlamıştır. lğer maddelerden soğan ve pa• faaliyet programına uygun bir tim. Yenilerini alaoaQımdan eeki dedılecekUr. 

d -'-ı .~kilde tanılm edilip haftalar- lerioin hükmü JOklnr > 1 · l · · · r 1 ~ d f! Bu rapora göre, bu ıcneki tates fiatlarındakl üşu-. ük de- _ . . :. • -'IS'! )lflUCJ SJJllıa ~ va ... ..111 311 n a\'a 
danberi tatbik edilen bölgemiz Taraueun KuQük Mınare Ma. ı • ~ •' 

zeytinyağı rekoltesi 45 milyon vam etmektedir. b k d k ·· ·· k l 1 k b l 1 k l ıu ıporları çahşmaıı, bölge bl· (1100) Mi hail oQ'lu aracı A bdo · a ar UC.'U . O 31l ar . a ll O uuaca . lf kilodan ibaretti Tlirkiyenill ıe- Serbe~t &atı şa ba~Jaomaaı 
riocilik muubakalarıoın yaklaş- Tarsoetan aldığım 3321, 38221 3 - Deniz Ged ikii ok ulu 11a, Orta okulda ik-nelik zeytinyağı istihlak i 20 mil üıerine Adana ve havalisinden mau dolay

11
iyle daha hararetli 

k 3328, 3ıJ24 Numaralı ~kmek kar- k 1 b 1 .ı k d·ı· l yon kilodur. ihracat yapılmadı- lstanbul için yü leneo ilk parti bir vaziyete girmiş bulunmakta nelerimi zari eUim. Yenilerinıl ıuale ·atau Ul' U lllluU . lart SllllflU lllUa 1 1 O an 
ğından memlekette istihlak fa:ı:· mal fasulye •• aohut Haydarpa• dır alaoaQımdan. eskilerin. in bükmft 1 gedikli okul H sıııı frna almacaklaJ'Ul ('. 
lası 25 rnilyoD kilo oldutu halde şay;ı gelaıiştir. Hnydarpaşaya Federasyon ve bölge tetvik IA d 1 

f olmadığınt 1110 8 erım. . 4 - (",e·1 iklı· (}klıhııla ırı'rı·~t·n ''aŞ hadtli olarak: zeytinyağı fiah yüksektir. ve relen beş Yagon aaulye ve no musabakalarında iyi dereceler Kızılmurat maballesınden 1 U b ·s '~ .' 

piyasada azlık vardır. Odanın but yakında iıtanbul piyasasına elde eden gençlerimiz bölge bi· Abdullah oQlu Ömer 1. sınıf lClll 12 : J 7 
raporunda, istihsal mıntakaların arı:edllecektir, Bundan böyle rinciıi olarak Türkiye yüzme (1099) Akeahin IJ. ,, ·,, 13 : l 8 
da ihtiyaçtan çok fazla ıtok muvaridatın artacağı ümit olun• birincilikleri musabakalarına iş· • 
edilen yağların muhtelif piyasa maktadır tirak hakkını kazanmak için bu Tareuetan aldıQım 15048, If I. ,, ,, 14 1 ~ 

F 1 b f• 1 d Pazar yapılacak olan çok ÇP.tin • 156(9, 16650 15651, 16652 No.lu 5 - ı· swklileriıı ~1·~rsiııı•t> Deniz llarrı lara sevkleri için tüccarların sı· aıu ye ve no ut ıat arın a 1 k k k 1 • · · · ' lJ ., 
. ve çok heyecanlı safhalarına e me arne erımı zarı ettım . 

kıştırılması istenmektedir. borsada kılo başına bir kuruşluk h"t 1 ,. b"I b" . ·ı·,_ıiYenilerioi alaca~ımdao. karbo ve Lisesi K lı'1ma. (;edikli.ve istek~ileriıı . - . . . . ı ,. 1 o a.caıslmaz o r~ ırıncı ı5 • . t'."I 
Rapora nazaran, pirinç tok tenezzul kayde.dılını,tır (stanb~l musabakalarına 11kı bir çalışma tanların hükmı1 ,oktur, G~dikli (J~ ulu miidürlüğiiııe müracaatları. 

<•kulu 
Deniz 

ları, istihul ıenesinin sonu ol· dan faaulye alıoarak, Karadenız ile haıırlaodaklarını memnuniyet Tarsueun KüQuk Minare 
duğundan pekazdır. Fiatların şehi rlerine sevkedilmektedlr. 20 le görmekteyiz mahallesinden Emin otlu (1062) 9-10 
dütürülme.i ve Pirincin bollan- gün onra yeni mahsul çofalın- 5 ve 6 Eyliilde Adaoada (1098) Mecit Dil'im 

ması için yeni mahsulü bekle· ca Karadenize ıevkiyat duracak yapılacak Türkiye birincilikleri . Meninden aldıQ'ım 16349, 
mek lazımdır. Yeni mabıul Teş fiatlar daha çok düşecektir. muaabakalarında lçeli temsil ı J6350. 16348, 16408 numaralı 
rinlerde çıkacaktır. Mamafih Dokuzbın ton buğday edecek olan takım kadrosu Pa.

1 
ekoıek karnelınimi ıari ettim. 

çeltik fiatlarıoan dütürülrne1i . . . zar günü yapılacak nıuıabaka Yenilerini alaoeQımdao e1kileri-
lçio Ticaret Vekaletlıılu istihsal getı rtı fı yor Jarda tesbit edilmiş bulunacak : nin hükmO roktor. 

mınhkalarıoda faaliyete geçme- Haber verildiğine göre, Ar· tır. I 1 Meıadire maballeeinde 46 
ıi lazımdır. jantlnden ithal edeceğimiz buğ- Hatayda yapılan musabaka ! sokak 7 No. etde Riza Hik- , 

Peynir, İstanbulda pek az dayların nakli için Fransız nak- 1 lar~an ~aha cid.di ·~.bilgili b~~ i me\ karııı Münetter 
olduğundan Trakya ve Bunadan liyat şirketleriyle yapılan müza- şelulde ıdare edıJec egı pek tabu ! (1095) Ergüorener 

kereler ilerlemiştir. Yakıt:da ' olan Adana karşılaşmalarında -------------
mal getirilmeıi tavıiye e.dilmek-

1 
k t• "ıze d k b" t 

1 
İçel takımı, fürkiyenin en kuv- j Mersinden aldıQım 21336, 

d. meaı e e ım o uz ın on 
te ır. d l . b ki k d. vetH takımlarına karşa çok kuT· 21337, 21338, 21839 numaralı ek-

Peyoirler toptan 120 pera- but ay ge meaı e enme te "• "etii bir rakip olarak yer ala- ı 1 mek karnelerimi zari eUim. Ye-

caktır. nilerini alacakımdan eskilerin 

Amerl.ka Ve lngz•lte- Fütbol musabnkaları hltmü roktur. 

l Mahmudire mahaJluinden 
1 başllyor 104 sokak 20 No. la etde 

d l k 1 (1097) Nail Akın re en yapı a a tatilM::~:~n ;:it~:.·1::.:,ç ~:::~ 

l
.dhalaAt b&knlanna 6 Eylül r •••• wü•üı 

1

r Zayi deniz şoför vesikası 
htanboldan aldıQ'ım 259 

merDlimle ba,ıao4caktır. Mu1a- numııtralı deniz eoför teıikamı 
bakalar tertip lr.omlteai •eçimi. l uri ettim. Yeniıini alaoatımdan 

Ankara - Ticaret Vak~- yaçlarına cevap verecek hir ' nin yapılma11 için afanhkca \ eakiainin hQkmü olmadıQı il!n 

l . d'l 1 1 oıunur letindr, muhtelif Vı) k&iletler mahiyette o maaı temın e ı e-

1 

kulüp murahhasları yarınki Pe..- •
1 

De2irmenderedeo Sait ot. 

mıimP.ssi llerinderı mfireiı:kep I cektir. Bu m~ k.;;atla da, ~11:-1 • şembe günü saat 18 de bölgede 
1 

381 doQumlt Mehmed 

bir sipariş merkez biirosıı kıı- 1 dan Loyle ıtlı~l:\1ç1 lacırler 1 toplantıya çağ'ırılmıştır. ı (1096) Gül r 
rıılmuştnr. Bu biiro lndı hazır ~erek ıcsml uaıre ve gerekse l s··ı d 1 L 1 b 

. . . . . . ki . . o ae e yapı aca& o an u z0,"1• a•k ... t ,_ re şutları tJolayıs1y / e ıptıdaı mad pıyasa ıçıu yapac~ ~ıı sıparış • . ı J erı eZKe 
d~ teminirıdB ve i m:.ılAtıa ~iı - leri km:nla~l bü~oya bildir~Pk 

1 
t~.plantıda tertip heyeti lçıo Siir& jandarma kıtuıodan 

Jec:ı.ik AmP.rika devletlerıyle mecbur ıyetındedırler Huro, bolge başkanlığır ca namzed ola aldığım aakeri tezkeremi zari 
v ı ı 1 ettim. lncriliz lirası araı-ındaki rnem ancak Lekemmül etmiş ecnehı rak gö!Jterilen a h zattan ikisi 
" 1 ı Yenisini alacağımdan eskisinin 

leketlerderı yapıl 2 cHk mııamP.- fiım a larca kabul olurımne si· ı komlte aıalığına seçilecek bun- hukmü olmadıQ'ı ilAo olouur. 

lelel'in ııaldiyat eüçlükieı ini parişieri uazarı itiuaı a alacat ! Jar d• ınuınbakalar fiküatürünü Mersin: Kaıanh köründen 
ortadan kaldırmayıı çalışacak tir. l tanzim ve lculüplere tebll,. ede- 1 Ali oA-lo 318 do~umlu 

d [ 5 
1 (1094) SuleFmao Alagöı ''!·. Bü_ro, ayoi za.man 3 n- Bıironııu İ~!iğal mevzuu-

1 
ceklerdir. Bu ıeoe yapılacak 

aılız lirasına. datııı memleket " . . .l ı Zayı· askerı"' tezkere ., l k . . i nıı mubrem ıhtıyaçlar teşıu ' olan bilıJınum muaabakalar Ma-
lere, mem e ... ıımızı en ısmar ı d . d 11.ı· i d k ı " ) 1 Er·ı·ooan Janda·ma k t o la nacak malları da kontrol al· e ecegın erı i.t 1 < erece e 1 tll· yıı ayında açılao hakem kursun .. • 1 8111 • 

dan aldıQım BBkerlik tezkeremi 
tına alacaktır . zumlu maddelerle uğraşmıya dan ehliyetname alab hakeınlerl zari ettim. Yenisini al&oaQımdan 

Bu 1 memleketlere ısmar- caktır. lthala.tçılıuın bu yolda tarafından idar~ edilecektir. eıkiıinin bükmil olmadatı il!n 
lauacak malların, memleketi- müracaaılaı ını ııaıa rı itibara oıooor. 
mizin mübrem ve hakiki ihti· almıyacaktır. 1 Mersin Ohun kör6ndeo 

Ko•• y------ 1 Sülerman otlu 32.t do-

Mister 
Hariman 
Londrada 

Londra 25 (ı! a) - Bir
leşik devletler reisi M. Huz
veltin mümes. ili olup Mosko 
vaya giden Mister Hariman 

Çörçille birlikte Lmıdray:ı ~el 

miştir. 

Brezilya mümessili 
Roma 25 (a.a) - Brezil

yanın Vatikan mumessili Va
tikan arazisinde o!ur:mıktadır. 

Petrol gemisi battı 
Rio dejaneyra 25 (a.a)

B!r petrol vapurn Rio deJaney 
ra) a giderken torpillenmi~tir. 

' 26 Ağustos ----... · (1093) tumıu Mahmud Yahm 

Bu sabah Rehberi 
doğan güneş Yazan: Eski Nahıye 

- Birincid 3n artan - Mfidürlerinden ı 
Müslim Aydiner HUflutlardaki Htingijleri 

miz daha 9ok parlıyor. . Köylünün İhtiyar meoli-
Artık bize emauet et.ligi- sile devlete T6 köye kar~ı 

niz l.11 yorJ<ia y~lnız Tdı k ornomi "ıızitetıini gö. terir. 

Doktor 
Hayri Ozban 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
sineması ittisalindeki mua· 
yeneh&nesinde hastalarım 
eskisi gibi kabule başlamış
tır. 

bnyragı dalgalanacak, Yl\lnız Her köy ınuhtar te azala-
Törk aei:4İ ·ükselooek, yalnı~ rıuo, kör iDlerile alAknlı olaıılara 1 ====:;_:;:::===:-----1: 
3'i~i~~e!u~a~:Y~1:~:!ı\1i:· ~~~: QOk rar;:ı:~ :;:r~1;:::;0 • Yeni 1 Fizik, Kimya, Metametik 
inaoh si;yliiyorıız. Mersin Matbaııeı

1 

ı·noı'lı'zce dersler verı'lı'yor 
Qüokii kalhimizda 26 A~os ~~!!!!!!!'!~~~~~~~~~ 1 

to~ lıoyeoanı .. Damarlarımız- K • 1 k Yükıek Mübendlı meltte- '' 
ıln 26 A~astos kauı, başımı"' ıra 1 ev bi talebe1i Fizik, Kimya, Me· 
da 26 A~uotos zafer, kol&k· tametik, lorllizce dertleri 
larımızıla 26 Ağnı-ıtoR knman aranıyor verir, ikmallere haıırı.r. 
tlll ı , oımızlerımızda 26 AgaR· lki ile dört oda arollnda Müracaat yeri: Ortaokul cad. 
tos 61Uaneti ve ruhnmozda 

suru, elektriği olan bir ev te;a No. 3 İbrahim Tenger veya 1 
:l6 Agn~tos şebitlerıniıı mii- kat arauıror. Yeni Mersin matbaası idare 
barok batıraRa var. .. Bôrle kıralık evi olanların ntttmuıluğu. 

A. B. C. malbaamııa hPber .ermeleri. -

T. İş. Bankası 
Küçül. tasarruf he•apları 

1942 
ikramiye planı 

KEŞİDE LEH 

2 Şubat, 4 ~l~yıs, ö Ağnslos, 2 ikinciteşrirı 
TARi IL~HiNDE Y ~ı\PILIR 

1942 ikramiyeleri 
1 ad ot 2000 f,iralık ~ 2000.- Lir" 
3 > 1000 • = !3000.- > 

2 , 750 » = 1500 - )) 

3 > 500 > - 1500.·- ... 
10 • 250 , - 2ö00,_ ,. 
40 > 100 .. - 4000.·- ,. 
50 > 50 • - 2500. ·- , 

200 > 25 > - 5\)00. - » 
200 > 10 > - 2000.-- ,. 

-

Türkire le Bankasına para ratırınakl'!l ralnız para biriktir-

mio te faiz almıe olmaı, 17ni zamanda talıiniıi de denAmiij 
olursunuz. (1) 

Temiz iş dikimevi 
Her türlü kadın elbise ve mantoları, 

Pijama, Gömlek, n1akine ve elişi nakışları 

gayet zarif bir surette yapmak eınelile 
kurınağa muvaffuk olduğum: 

(Temiz iş dikimevi) 
İsmet ra~a oknlu civarında su .No. lıı evde açılmıı~tır. 

Teşrif edecek müşteriler son 
derece memr-lun kalacaklardır. 

.. . 
. . 1 

lımet Pata okulu civanoda 
15 Sokak 36 No evde 

Terzi F at1na Akay 

Yeni Mersin • 

·--------
NUSHASI 5 KURUŞTUR. 

Abone 
Şeraiti { 

Senelik 
Altı aylık 
Oç 
Bir ,, 

Türkiye için 

•~oo kuruş 
600 " 
300 

" 100 ,. 
Resmi ilruıat1n ısaun 15 kuruştur. 

Harıç için 

2000 
1000 
500 

Yoktur. 

kuruş 

" 
" 

Y eui Menin M.atbat.ıunda Baıulı.w;tu 

1 


