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Verginin ilh teairleri piyoıamızda &6ıtilmele baıladı. 
ha••a aıda maddeleri üzerinde hi"ıaedilir Bil

diitme devamedi1or 

ı ı DAVET 
Her yıl olduğu gibi bu 

yılda KlDbtlmQzQn dostlarına 
1 ve Dyelerine 1948 yıl b&fı 

&109'1 tertip edildi. 
Bt-12-9'2 Perşembe akşamı 

' teretıendirmenlzi dileriz. 
Tüccar Kulübü 

idare heyeti 

---

Nevyork ~4 (a .a) - Asosye~t t 
pıeı; mııhabırinin bildirdi~ınP go ı e 
Amerikan kıt ti arı Da karda kaı aya 
çıkmışlardır. 

s.!nbf •e tıınum 1-:eıriyat 
JıUldtırC 
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idare Yeri 
.. ••rt'• ......... •• ,, 

Cuma 
25 
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~5 - 1 inci K!unın - 1942 Cuma 

Mersin ve Havali si 
YAZAN: 

Kurtuluş Emin Aslan 
KARAKAŞ 

Yerıi Mersin 
A a • 

1 1 
/çel Defterdarlığından: 

Mab.'11" i Oı •ı Hİ Mil<ıları Kıymeti lira 

n 

"HUDUDU 

Sayfa~ 2 

Sathk Ev 
.M erswde mahmudiye m 1 

tıaııesmde eskı meıarl k cadde 
~inıfo 167 nıım .. o u sokak 25 
num ·olu Ev ııallıkllr SQVQŞl *ilk mücadelede Mersin 

ve bavaliai fedai müfrc N ıi zbetıy·' • \ ,.~ 1\ Şarkım ııtiioü Tahir ev ve aıHat!I. GRrb ·n Burası taş bin alt ü~t 
llya~ Hllta~ evi. Şimıdırn hayıuı R11mize ..,e dört ofa, salon , i ·me suyu 

394 nıe: re 400 

ha tlra larl ıelcri U m u m grub 

ut kunını danı., 

~~---------------------· 
tatlıcı Abd ılka-dir ve hRkkal R şit ev V8 elektrık tesi · tı ve bal çpııı 
ar~Alıı.rı. Oımuben 170 lÇo. in sokak. vaıdır. 

-4l-

Unıum cephB kumandanlığına 
~ 'rkan hakkal Yonueı ov ve bahçetıi gar· Almak istiy nlerin yo~uıt 

haıı 121 No. lu A rıkııb şimaleıı 170 No Jn paıaı· r d Kömıircü Saraç A\ 
~78 920 c « 

28 Mnrt R3Ci 

· mede müracaatları. 3 8 
~ukak cenu lıeıı hayan Zekiye ev ve usıuu 

1 "' k 1 k. .k.I 1 1 .k. k . . . · · Satıhk bahçe 
1 - BugOn yHpılan keşifte Fnın~ızhırın Ern eniJerle kHrışık 

ir kun'elle köylere latırruz etın13k iı-:tediklni 11nlt1şılmış ve alı 
ttn haber Ozerim dHIH:ll purn kurn•nıuş \'e bu pmumuzu dO

en rı tıfrez hir Ern eni \e Ceznyırlı kııvvt:tlerderı ~ek z n tıktul 
ırakmışlar<lır. a~ıiye lrnçıın Jrnn dler "'11\ 11rılerhniz hırnfından 

ersinin MIHtü nuıhallt·s ne kadnr !tıkıp edHıniştiı. 

• u ar·H a uu•v ı ve mı uar arı )'azı ı ı ı ııa aJ'sa11111 ıııtilkı,etlt rı 1 a-

l 
,; MtırE111 ele S iıfke raddfsı üıe 

ıi11t1Ce ~ !. -12 94~ tarilıi11dt)ll ilibart·ıı jf> giiu nıiiddf>tlt• açık arllıın :ı ile rııde ?tül ıü rroırı.oı lııııeısıı· 

s:ıll~H çıkarılmış ve ih·ılt~si 8-1-94:1 ıar hine rastıayaıı s:ılı giinii ~a2t ı ı ~:,.~~ 1e ö t~,:,11 :1d'f df·;;.,~, '\1~; 
cf4• llf'ftcr<lar hk ıuakanııııda vaınl:ır.a•ruıdau taliı• olaıılurııı '-'iiıdc 7 f) te- porı• kaı t ıdıçfaı ~atıı kıır. 

• t'1 •-' ' iç ı ~ rıdt' e>': lroıı ı l Felr-

2 - 2~-29 gecesınde bir toıp to ti)alro hıırnhderı sahilinde 
örülmüş ve sahil müfrezesi tarafından açılan ateş tızerine de

nıze açılmıştır. 

lllİllal akça~ilc İ<;el Def't•rdarlığ111a nıür<ıcaatları ilftrı ol1111ur. (1502) n:ek ıçıı tü1ük 'e ıırrıra har 
•>k ")

9 
~ 

7 
lvenet ç·ıı orıe t r Ahırı va ıdır . 

~,, .... ·a · fsteklılerin S lıfk(I tıonında 

1 Osman Mcrtere müracaatları. 

3 - Elimizdeki cephırnenın ~·ok muhnfıztt ediJcllği ve ancak 
ihtiyat cephıınenıiz buluiın t dığından nııkdar kAfi cephane gön
derilmebinl ttrz ve istirham ederim BI ton fedtti €\'lfithırınız 
ellerin ızden öperler. 

·-------------,------~------ (14 6) 3-S 

suvorı kumandanı 
Sülegman 

Almış oldu'lum bu rn porhır tızerine ke ~ ff) eli deı ha 1 telef en 
ıa Silifkede tayynreci ıııOHizım Nuri efendi vas1tasiyle I\onya 
heyt'li merktziyesine ve Ankaracltı he~ eti temsiliye riyasetine 
arzetmi:;;tim. Kahraman fecl»iler durmadan ilerliyor. Ve her ta
rafta düşmana darbeler indiriyordu 

Bir taraftan Mer. inci ki durunu inceJiyordum ve Mersinde 
dahiJde çalışan islihbarahmdan haberler alıyorclıım. Türk kıılı
ramanJarının Mersin dahllınde ele ııasıl çnlıştıklıırını Mı:rsincleki 

umum durum hakkındaki yazılarımda okuyacaksinız ve dü\nrnn 
larımızın Mersin dahilinde ne gibi kııhhelikJer yarattlklarını 

göreceksiniz ve bu nankörlerin 'J OrkOn şan ve nim e tıle ııerveı

cıe oJdukları halele ynptıkhırı dentu•tleri de ıınlayııcnksımz 
-SONU VAR-

Beden Terbiyeai çal1şmalar1nın ve gene· 
lık kulüblerinin )'urf müdofaosındo roİü 

i 1 a n 
1".C. Ziraat Bankası SıJifkn 

o j a rı s ı ?'ı a bağlı 6 8 3 sn y 1 l ı ,.f t). 
kir ÇıfJıği ·r~rırn Kredi Koo
f)eratifınden: 

Koo pcrat ifinı iz orıald«ı rıııdan to ıılaıı nıış olan 
lrnle11 d~poıııuzda nıev<·ut ;1;~ ton ~isanı ile ::>2 

1

1011 )::r .. fısı ığı ':' - ı -9 4 3. taı·ihi~ıe nıiisad if perşem
be guuu ~aaı 15 de ~ılıfke Ziraat Baııknsı birıa
sıııda .satılaeakıır. 

Taliplef'iıı şuı·trıcınw~ i görmek iizere ~lersin 

ve ~ ilıf~e Ziraat lıa11k«ih-. r11ıa nıiir<tc• atlaı·ı i1:)11 
oluııur. ( l 503) 

1 1 i n 
- 81-iııcid ~il art Hl 1 . ~lıiplin yalnız beden ter-1 Musin Asliye Hu~uk ha"Lı"ml'ıg"inden· 

ve knraktHce hazır olma11 li· bı1'" ve sporda değıl yurda 1 ' 
zımdır. Bu hazırlanma için bultaal'ük eden her türlü faaliy t \ Cl'SİUİll kirnııitlıaı t• mahalle. ir deıı ~ 03 SO 

- b-t- d- d 1 tJ . ve hareket!trde lazım ve zaruri • N ~ gu~ • U Un unya eve t:rı genç d' kak 23 Q. lll (•\de .\hnıet klZI f allU3UIU bahce 
lerını vazifeli ve mükellef kıl- 1 tr. 1 • 
mışlard1r İngiltcu·, Amerika Milletin ve devlrt n al.ika- nı~lıalle iııdmı ik u:cıgahı mechul yenıeuJi Meh 
fİbl devletler bile bugünkü dün d a r old uğu her hıı"Uf'fa · tıcuet h • .. ı • • 

te, vazıf~de, P9d .. , "thir işlt'.rin ı nıeı alf.' 111() <ı~ll~ı wşaıııııa d3\'3 ~ JJIJll .vaınlan 
ya Yaziyttlae göre kendi genÇ· ., .1 

lerinden müdaf aya huır olmak de di .. ip ının mevcudiyeti, yani durll~lllC:tSIJ){fil: 
ve bu yolda çalışmak vazifesini n)abıyetl! ve alakalı_ olanladrın Miiddt•iafe\hiıı n,ala;ıUi ikanıeı~atu nıerluıl ol 
yapmayı beklemektt ye bunun zam ar ln ıcr plıırına gore koy u- .... . • 'ı 
için kararlar vcrm=kte ye kanun ğu u ~Here, devletç: ıık ve milli ıhıguııdaıı da\'cıliyeniıı keııdisiue ilftneıt tebliğine 
lar çıkarmakta ve tat!Jikata bile yetçıl ı k prtnı plcri esaslarına karlir Yeı·ifdi 1riııde11 duru. nıarıın lıırakıldı~ı 20· 
geçmektedirler. R•jımlcri bun· göre mıllt'tin ve devletin anaue " ı 
Jarın aksi olan devlt:tler (Alman vı ve ahlaki bı;kımcıan milli ve J.943 ~lİllÜ )tl k~•JtdİSİ Veyahut bir \'Ckili kati\) 
ya, İtalya, Rusya gibi) bugünü ~h'akıl fazilctl.~ri-ni .•lak~l~ndıran illi f.;Örılferuıesİ <JkSİ lıalde fllUha~.enıeUİU Vl\'3-
daha ev•el göz öoün• alarak usuı &rP, gonul ıdeğı ıle kat- r:ı ., 
çok evvel karar nrm:şler ve Janması lizımdır. lııııda yapıhu.·ağı ila11 oluııur. 1504 

* bu yolda çalışmalara başlamış • • 
lar ye gençlerini bu güııüııün Yukarda yazılı huıuıları ta· 
icaplarına !lÖre yellştirmeyı hakkulı: ettirecek bed«;n terbiye --
pr'.>gramlarına koya uşlardır . si ve •ııor hareketleri geııçlik 

Okuyucularımıza Müjdeleriz - · 
Ş11ou da belirtmek lazımdır kulüpleri va11•uiyle yı ptuılır. 

ki, beden terbiyesi mükellefleri ~~ hareketlerden faydalanmak 
nin ıp•n faaliyeti ara•ında ara ıçın ferdın buoları itıyat haline 
Bin yaptırılan siatemli hareket gctirmeai 9e bu itiyattan zevk 
ler ukerlik taklidi ve askerliğe duyması ve heyecanlanması la· 
hazuJanma talimi değildir. Asıl zımdır. Bu heyecan binat spor 

Y ı i lıH~111dacı itihıuf'rı 

Taha Toros'un 

Kıymetli yazılarını " Yeni Mersin. de bulacaksınız I 

askerlik talimi aakerlık mü kel. f la meşgu ı olunmadığı zam An o ş· d. mı ıye kadar on dOrt eı:;er neşr eden genç ve kıymetli 
lefiyetile ordu emrinde ve ordu sporla mrşgul olanları seyret-

! ki t t · d'J 1·d G hemşerimiz pek yakında yazıhmnı c YEN1 MERSiN > e 
a afları arasında yaptırılır Faka me e a mın e ı me ı ir. erek 
bedeni usulüne göre hareket ıporcuda gerek seyircide duyul gönderecektir. 

tt. ' h f 1. t hh t ması lazım gelen bu ruhi halet ======---======== e ıren er aa ıye aı a ı mu· --
bafaza bedene mukavemet ve alıırobatık hareketlt"r yaparı b r idaresinde, pisikolrıjl balumın• ket eden ve aportmen olaııyan 

·kı·'k b d • il sirk "umpanyaunıo veya bir dan 1izımreleıı bilgi ye iktidara mahdut t•hıaları bcdeııl kabili• 
çevı ı ve e en azasına, er-
de • k • f ı· ti d horoz dö~üşünün eyrinde duyu· sahip olmak. yeti olaa da kulübla menfaati. 

ı erı aa ıye er canasın a 1 karşılafacağı hareketler için la- ı:lD heyecan nevinden dtğild:r. 4 - Diğer idare arkadaşla namını feda etmeyi göze almak 
sım olan elıiıtlkiyeti vermek su• Kulüplerde mü&pet faaliyeti riyle tyl geçinmek, genç izaya Beden terbiye1i u apor auf 
retiyle genci tabiatiyle yurt mü- kulüp azrısı olın gençlerde be · bl hassa kulübün nıükellef izuı şahıın kendi aıbhah, kuvveti ve 
dafauına hazırlar ve yatkın deııi ve ahlild yükselişi temin na diıiplin ve otoriteyi bozmı· nzlfesini daha mükemmel yapa 
kılar. edecek faalıyeti y ptırcıcak o!an yacak surette şdlcat göaterlbek bilmesi ve bundan batka kendi 

•*• lar kulüp idare heyetleridir. lda ve onların huıuıl vaziyetleriyle he•u ye zevkini tatmin için 
B~de"i ve ahlaki kıymeti re heyetıııin bu bakımdan çalış alikadar olarak icabında onlara yaptıtı faaliyettir. Su faaliyet· 

Y6kse'tmek bakımından yapıla· ması yurda yapacakları çok d t ti asıl i şlerin e Ç llaİ yardım te-
eak her türlü beden faaliyetınde şerefli hizmetleıden biri olacılı: b k mek ve bu a ınıdan lnadini 
ferdi ve kütlece tam bir disip- tır. Bir kulüp ldueciıinde bu ıevdirn.ek ye saydırmak. 
linin meycut ol na 1 laıımdır. lunmaaı lizım gelen belli başl 1 

fi 5 - Kulübün nridatını düz Ferdi diı · plin, her türlü heden vası an aşağıya yazıJoıuın: 
terbiyemi •e ıpor hare\r;etlerinin 1 - Kulübün iştirak ettiği 
kendine mahsuı teknik ve ııhhi bütün fpor faaliyetlerinde diıilp 
şartlannı ntfainde taaıamen tat· linin lü:ıumunu takdir ve kulüp 
blk edilmesi ve bu bakımdan haı.ını bu finmı:. ikna edebiı· 
lbım gelen bilıinh ednıilmeai mtk. 
dir Kütlece diıiplirıde de bu '2 - Bilgisi •C amrli kabil· 
faaliyet içın ııizamname ve tali· yetiyle iıa üzulnde itinıat ye 
matnamclerio icaplarıı a tama- otorite kazana ıt ola- al. 
miyle uyulmuıdır. 1 3 - Bir içtimai teşe"külün 

gün tedbirlerle temın etmeyi 
düşünmek, lzaııın disipline ay• 
kırı hanketlerini hoş görmek 
suretiyle bazı mahdut şahı!ların 
ıihirt takdırini kazanma)ı iatih· 
daf eden yanlış hareketlere 
düşmemek. icabında bu gibi di· 
ıiplin kabiliyetİl de bulanmayan 

ahlak n terbiyeye aykıra hare• 

ten bir kazanç ve maddi men· 
f aat beklen: ek ve bayı bu JOI· 
da btiımar yoluna gitmek ıpor 
cu ve idareciler jçin yanlış tu· ı 

tulmut yoldur. Memleket ye 
mlllet divuının esasları, tıbsi 1 

ve ferdi kaygılara düşmeden 1 

çalıtan hu sporcu ve hH spor 
kuramu, devletin en yakın ilgi 
ve tesirli yardımına hak kazan 
D>lf demektir. 

Mf. V. Beden T. U. Md., 
Cemil Taner 

Deva Kaşeleri 
Baş, Diş, Nezle, Ronıatizma 

Ve Soğuk algınlığını derhal heıer. 

DEVA kaşelerini 
Her E-0zaneds arayınız. 

Orman emvalı sotıf ilô11ı 

içel Orman ~evirge müdürluğün~en 
i\likJarı 
H aemi 

MS. D3 C•ıısı Muhammen bedeli 
Lira K. 

400 OOD Ç"ın agacı 4 90 
1 - lcel vil3yetinin A nannır kazası dahi 1 iııde . . 

hududları şarıııanıede yazılı çönılflkci de' let 
orma11111daıı "Qo lllftre 1 fıp dikili çam ~~ae1 oıı 
iki ay içerisi11de çıkarılmak iizere 10- J ~- 942 
wrihiudeıı itihar(!ıı ı 6 giiıı müddtılle a<;ık artır 
ma~ a konulmuştur. 

~ · A,. ıı ı ıı : ~ 6- 1 2 • ~ 4 ~ t:ı ı i 1 i ı t' n, ü sa d i f 
cumartesi gii1ıii s~aı ı 2 d~ M er. i11 Oı u aıı IJiııasuı 
da ) apılacaktır. 

3 - Helıer gayri uıaoml metre kiipiin mu
hamnıen bedeli 4~0 k uru~chır. 

4 - ~Ju,·akkat ıenıinatı ı.ı 7 liradır. 

1 ö - ~artııame ve mu inele projelt.•ri Ankara 
Ja orman umum ıuiidiirliiğii ve ~lt.>rfin oı·marı 
çevirf(e nıüdü rlüğü 'e A rıam ur bölge şefliğinde 
gUrülebilır. 

6 - isıeldil~riııin ticart1 t odası vesi~asile bir
likde lıellı rdile11 giiıı 'P saatw ilJale konıisyoııu 
u:ı müracaatları (bu 'esik:ı kö) liilerde11 i teımtf>Z) 

7 - salış .-\<:ık arturnıa u:'ulıle )ttpılacakdır. 
(147H) 12.172325 

Orman emvali aCJtış ilanı 

içel orman çev;rue mucürlüğünoen: 
Mıktarı 
hacmı Muhammen bedel 

MJ. D3. Cınsi Lira K. 
300 00 o~m aQ'ecı 4 90 

1 - İçel tilbe&ioıu Anamur ku011 dalıılınde huduı la• 1 

fRrtnamede razılı Kumlur.a de\'lel or rofl • 
nındau 300 metre lrüp dıkılı çam eQ'acıı 12 ar ioerie•nde cıkarı .. 
mak üzere 10-12-~42 lı rıh ndeD ıııbaı en 16 AÜU müddet le ııç'~ 
artırmara konulmuetur. 

2- Ar\ırma 26 t 2-f42 tarihıne mii11edıf cumarteı,ıi gOı O seıı' 
11 de Mersınde orman binasında repılacekıır. 

3- Beher garri mamul metre küpun mohHmmen bed811 

490 kuruetur. • 
4 - Muvakkat lemınatı 111 liradır. 
6 - Şartname \'0 mukavel e proj le"ı Aıık&r da ormerı ı> .. 

mum müdürlüQü ve Mersın oın erı ~H r~e o \Jo{a üHı ff J.
111 

mor orman bölge eeflı Qınde Rörülebilır. ..... 
6 - lsıeklılerıu Tıııtıel Odası veeıkııeıle bırlıkde beli• *'" 

leo aün te saa\1a ıhale koollsrouuna müıacaetlerı (bu tebılı• 
kör lülerden ieıenmeı) 

7 - Setıe açık ıutırma usullle rııpılacaktır. 

~~~--------~~~~--=-'~14~7~8):,___1~2=--~ 
i enı )leraiıı '.M atbaa11nd Baıı11lw11ııı 


