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Dlln, memleketimizle fngiltere, Fransa 
ara. ında 8 yıl evvel imzahman paktın 

1 yıldönOınü idi. Don lngiliz radyosu spi
keri bu nıonnsebetle gllzel dameçte bu-

lunmuştur 
Ankartt radyosu da bu ctostluğu bir 

GA.ZETESI 
kere dalın belirtıni~tir . 

8•'ııbt Te tımam l~eıriyaı 
lılCdOrC 

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 

---
Sayısı 5 kür uş 

Telefon No. 82 

~~lı 

2o 
1 ınoı tı•erln 

i ll.f 2 

Yılı 1 Sa111 
15 4!335 

rşan1b 

18 

S porcuların1 ızla 
Baş başa! 

Amerikan 
kıtaları 
Liberyada 

Almanların şiddetli taarruzu zk 

Böyle ça.hşırsak Mersin sporcu
lan da alemşümul olur. 

Stalingrad görülmediktehlike 
Ankara, 19 (R G.)- ı d •• • • ı •k 

Y&ya çıkmışlardır. Liberya 
Amerikan kıtah.rı Lihtır- geçı•rı•gorsa Q U ,~ ıtsız l gok 

lstenbulun tanınmış spor tanın ca:r.lbeslnden ba,ka nedir? A 
cuları olan (Fenerbabçelf) ler Fenerbahçeyi Mersine yani lstan frikada Gineye kom'u hir 
b6lge batkanı kıymetli Valimi· buldan 1200 kilometre uzat• Zenci Oombariyetidir, Mosko•a, 
zin teşebbüıQ ile •ehrimiıe gel• kadar bir tur yapbnn bölgeyi --

1 

te.rin lıoımtııi 

lD (a.a.)-Roy- pue şeklinde yayılmaklaJır- ml'fı tluram iiwitt.iz d..-.gildir. 

mohahiri hildi il\.". Artık Alm"nlA.rııı rnak~a-
Ro8 tanklıt.rı karşı koyml\ tlı malftm ol l!lnşt.ur 

müt~aki 
·ak diğe 
'lda car 

diler. iki maç yaptılar. atletleri~takdlr etmemek imkinsıEdır. Bu Japonların rıyor: 
mide temu ettiler •e Meninin spor hareketi kendlainden bek-

i 
İlk taarrn~ Sta\ingradın 

sıcak kanlı balkı ve aporcaları enen vazifeyi yapmış ve onbiae ~ •dd t/ • t bl • ~ · tarafından l:ıta:ıt Ye ikram edt- 1akın balkı atadyonıaıı tribün- .,,, e ı e , 5 l 1 amele mahalle~i ~de ol muş V8 

kn•vetJeri •iddetli böcam ede Ruslar ~im"ld 6 ıııuvnffa
rek Alın"ıı ta ·dda:ını oi ldi j kıy6tJi• hHe\cetlerde bolurı
ıorette baııara uğratmışlar ve maştor. Doıı ile Vol 8 ara
tankları tahrip 'derek ınüret ınodl\ A lmı.ul.u11ı bahAettik

tebatını eAir almı,ısrdır. leri şiddetli meyd»rı malrnre-

arar ge 
bilcüml 

lerek Hmimlyetle ağarlandılar. lerlae doldarmuştar. T L 18 ( ) M d f Alma11lar yeni aldıklan tak· 
• 2 S o .. 10 a,a - O a aa . .. . . 

Ba ıpor tema11nın en büyük - poreularınnzın kuvveti ba, kumandanı neşrettiği bir •ıye tom~nlerıld tımal kenar 

i~lem 
ir inci 

gayesi biç şüpbeıiz üç noktada ni a~amak. -b· b teblltde, Jap'>a imparatorluk maballesındeıı Volgaya ve 
toplanıyordu. 11 en mu ım lr mesele idi. arulıine, blmayedeki arazhine fabrika vft nehir )stikametin· 

ı- Sporcularımu:ın ku••eti Filvaki b31ge ve grup birioctlik yapılan lıava biieumlerinde ıa1· de höon aı ederek ilerlemişler 
nl anlıımak. leri mueabakalarında Meraln ta-k k ri inHni harekette düşman tay- dir. Sı\yıca çok ijstijn oJan 

2- Enterauyonal maçlara ımı endiıinden beklenen va- yarecilerinin harp divanına veri• zif · d im kov•etler hava kovvetle-
lştirik etmif olan Fenerbahçe eyı yapmı, ve ereeeıhıi gös· l~rek eezalandıralacatını blldir• 

Son gönlerde 200-800 beMi ınevziic.lir. 
tank imh11 t>dilmiştir. ! MoHkova, 19 (a R.) _ Al 

Stalingrad bogünJerıle ışim . manlar bir mllbaqe~i ele ge· 
diye kadar marus kalmadıgı 9irmişlerd1r. 18 Alman tankı 

bir t6bliktt ge9i rmektedir. M" imha e:lilmi~tir. 

----kulübü oyunculanndan istifade termlş ise de bunu eate•n111yonal miştir. • rinin deıtekleyişile şehre yel-
etmek. maçlara İftlrik etmit olan oyun 

3- Gençlere ıp<.r heyecanı cular kartmnda bir imtihae ile Gaz·ı Lı· ses·ı F eraerbahçe Mersind~.iken 
Dl aşılamak. aala•ak daha müsbet bir hare- He s J 

:oopera 
ilmi~tir 

tevfika 
eri be 
rce ne 
tküllere 
·et Ve~ 

~ edile· 

Bu üç noktayı da bifer birer ketti. b . d Stadyomdan Reportaılar: 3 
gözde geçirecek oluraak baki- Fenerbahçenln birçok defa O~ni mi~ Almanların tale esın en ----------------
katen gayelerimize erlş•iş ba Jar dünya oyancalarile karşılaş- İngiltere mümessili mi --- ·-. . . . Bayrak gar lunduğumuau aahyoraz. Evveli mış oyaneulorırun karşı11nda Londra 18 (a a) - Prnda 60 kıfı/ık bır gurup ışı 

P
or hcycca el - • b 1 topu alıp rötüren oyaocul~rımı• 

s aın an aoze aşı- L 1 b .. gaze
1

t. eıi yazdığı bir •.•kale.de Zonauldakta b ı 
Yalım çoa çet n ir imtihan i,.lode idi 9 

• 1 F k b T Heı ıp mahkemeye verılmesıul aş ıgor 
Sporun bagünkü gayesi hiç b•lr. ka at Ou çeltlln imtihanda iıtemekte re Naıi zimamdarlan • • 

- h · f re arşı ç ao e - ~ı"·b ı · Zonguldak 19 (a a )-şup esız •ntazik bir hareket k t k •. auasr u o. aın meaullyetl hakkında ,.e.eç· '../ .• 1 
• • 

değildir. Düayaoın dört bir kö- ~:. : ımı~ız. •çiz~ bu bir •ar te ve Runeltln demecini anlat· Ö~retmenlerinin riyaıeti 
şeainde döğüşen milletler ara- ıye sayı maı.. ıra biz Fener mış ve He11°in karıaıo>n kocası altırıda Aukara GMıi liResi 
11nda ıporan mio&11, kafaılyle, lilerle galip gelmek veya mat· oın yanına gideceği hakkındaki talebeıııinden 60 kişilik bir 
bilgl$iyle vüeadile milli müda· lüp olmak için değil dotrudaa haberi tekrarhyarak: h ·mize doğruya futbol teknt.ıc.•mizt an· grup Karııbükten şe rı 
faaya tarn m na1ile hazarlanmı• a• Heı, cani midir? Yoku Al· · · d v ti ta· 

1 k d 
L • mak ve bu arada kuvvetimizi . gelmıt ve Ht.AMyon a ft 

O ma eme .. tır. Bug6ne kadar manyanın lnriltjeredeki reıımi ı 
b

- ı 
1 

teıbit etmek irin oynadık. Bu r lfındaıı karşılanmı~lart ır. 
sporu oy e te ikld eden ve T mümeHlli midir? demittir b sporcıııunu bu tarzda yeti,tir oyanda teker teker oyuncaları ;Zonguldllkta kömür av-

mlş olan illetler cephelerde ~o·;~:ık~avvetlnl bh kere daha Mıaırda harekat znsındll ve diger ıniiet1~e diler 
bugün imtihan vermektedir. de tf'tkiklerde bnlunaoak hr-

Oızim yurdumuzda da spor Gerek Dz. H. Okula, gerek· Kahire 18 (a a) - Sahilde . Hal id dır. Talebeler Partt ve • 
bir z.ımanlar Tak•im veyahut se man Yurdu fatboleuları mu .. ffak11etH hücum yapılmış d 

F 
arasında yapaca.ıırımı• bir takım tır. Uzun mesafe bıyyarelerimlz kevirıin miufiri olııoaklM ır. 

ener •tadyomund Sarı Kırma- 5 
• 

Az d&ha nnniacl\ktım. grop grup foto"' f k . . .. 1 ,.,ra 9e tıren-
Meri!İOID Oıbadı bngnn .J!trne· le-7 lımo11 f!mtrnler •e 1\ d 

k k 
.. 

1 
r" a 

riıı Oılııulındaıı at at gnzl' • kıılaklarınıı~ı fır ııal t. . . ' 1 J tHI ıt r 
lki~i dA giizel, Fakat hızım ço't kllrıoık MeRler: 

Oıbsd hngiin hize da.ha giizel -- Aşl ma gazı z t .1 . 
aelıvor . orıra yalnız Oılıat- Otuz ı·k ·ı <I" , 

1 

'' ıuz gı '
1 

l'J • ' ışe rn mpot \H]d 
mi yat! MMairıli Kama), Ahit, rıyor. J· 

lıtısrı lf'hmed benim görii-
şiirultt' ltenerlilere taş 91kl\r- No g~~~z ~lı.hıliy:>rnz. 116• 

z•, Sarı Lacivert veya beyaz. Fenerbahçe idarecilerinin de tak Sicilya üzerine hücum etmiştir 
siyah. aan siyah gibi renkleri dir ettiği •e tek.rar tekrar aöy- Roma 18 (a.a.) - Mısır cep
bşıyan gençlerin futbol maçı ledlkleri gibi htanbulcla bile heatode süktındli bir gln g~ç
olarak telakki edilirdi Ve ba oldukça kuvvetli •ayılacak biria aıittlr. Bingaziye yap•lan akında 
tel kki de o zamana ıöre çok el sınıf bir takım olacaktır. Bu· bir ıivU ölmüştür. 3 yarah var• 

tn·o·)ıH. Oıılar oyun ke1dj de ot az ıkı dışi tram~ot ça

n;.ııf tuıbRlı:rrna incligi ~ıuuıuı 1 ~ 11 varl Mub':lrrem ğabey 
knrtnlJş yolnnıı topu hemeu b!ltt ııı;;uzlalı:taıı cilecek. Oıpıl 

Konya msbuılarının Oıbada vermekle bol~ıy.orlar.1°1 ~ 1 1 ter ~ökerke11 bir abbo-
• Brı 'ekilde karşılıklı ıyı Ç\·ıhı. CM.er rn knmaııdıuıı> diye 

Heri bir hareketti, O•daa bir nu duymalr zevki •porcularımı· dır. 
kaç 111 d ha evv 1 Kadı köyün- zın ku•ntint anlamak huauıun• 
de Onyon ıpor kulübünün •aha dnki meralunıızı tatmin etmiştir. General Ohinlek 
ındc, '(o(ıurlçu çayırında vey • 3- Daha üstün oyancular-

dın istifade etmek. 
hut Altınordu snhaatnda biraz 

f 
Sporu ıpor olarak kabul 

koşan, utbol oynayan geaçlere d 
hiçte ıyi bakılmaz ve hatta on• f' enb~i~~tler ve sporcular için 
ları anormal bulanlar çok olurda. en uyu gaye biç •iipheıiz 

F k 
budur. EH1en bu prenılp 1 a at, . Cumhuriyet devrin· ya nız 

de aporuo hakiki manası anla· sporcular değil lnıanhğın duı· 
şıLh. l\ihayet devletin de elini turudur. (Bir kelime fazla öt· 

renmek davaıı) bilha d 
azattığı bu me•z bag6a dev- niyet Aleminin eD •ihı"sııl~ me e• 
lelin esaa proaramlart ara11oa d r ı •nahta • rı ır. 
girdi. Aarhk öğretim ve eğitim 
na11I mllU kültürde en büyük Mahdut btr bölrcdea ileri 

çıkamıyan ve mahd t b. 
nınki almıfıa beden eğitimi de h u ır spor 
ayol şekılde ayni veklletln elin· ay ah .. içinde ya,ayaa ıporcul•-

rkımdıı: ıçin böyle bir temaaın ae 
de öğretim ile paralel giden •• 8 ar büyük f 
paralel eHr vumek için çalışı- d- Ü aydHı olacağını 
lan bir •evzudur. Uf nea bilge başkanımız sayın 

Valimiz.le idarecileri bir kere 
Basrün memleket ça- el h t kd' a a • ır etmelıı: ••zlfeaıizdir 

yıadaki ıpor telikkial (aağlam Filhakika üstün futbolcular: 
dimağ sağla u vücutta bulanar) la kartı karşıya gelen sporcula· 
özüne ilave edilen (milli ml-

yeni vazifede •• 
Yeni Delhi 18 (a.al - Ge

neral Ohinlek bir aylık mnunl .. 
yetini bitirdikten ıonra Yeni 
l>elh1de bulunmaktadır. Muma 
Heybe yeni bir vazife •erilecek 
tir. 

Kansef e karşı 
ilaç 

londra 18 (a.a) - Tannıan• 
Doktorlardan Lord Pavze radyo 
da bir nutuk aöyliyerek Kanıe· 
rln dünyayı tehdit tehllkeainclen 
kurtulmak umaaınaa ,.alrlattıtl 
aı v-e buna çoeukJar1mıza mlru 
bıralcabilecetlmizi ümit ettlğlal 
bildirnıi,ttr. 

tetkikleri 'h~malardtoıı ve ı:uı 1.iıni j·Hıt · Mobarrom ~qabeye takı hyor. 

Konya 19 (a a..) - Konya terden sourl\ biriu<i devreyi . Tam şakalaşacak :zamıuıı bul 

Karıu~ıuıda tetkiklerde Ftrnerli iistadlar 1-3 hit.iri- du. 
ve k 
bolıınan mehnslllrıoııı A şe· yorlar. . 
bire elmitierdir. Birirıoi devreııarı ı;;onıında 

J d ' k " Merqjn tılJnmın aıı ı ı oyun-

N;ıan t6reni 
Şehrimizin maruf b•hçe;I 

•e meyve tüccarlarılDIZdao ~ . 
Haıan Cadnıı 'un kızı Bayan !>; 
mabat ile Maraf mebuıu . 
Manıar Bozdoğaıı'an oğlu Orhan 
Bo:ıdotan'ın nişan töreoi bug6n 
Halkevinde birçok güzide davet 
tiler huzurusıda yapılmıttır. 

Tarafeyne me•ut bjr bayat 

temenni ederiz. ---
Bahkesir Yakıtlar müdürü 

BahkeMir Vakıflar müdür 

liiğüne Vakıflar omam mii
dürlögti müfettişlerinden Mas 
lam Develi tayin ediloıiı;tir. 

cunun ofaktefek yaralhfl pırn 

ıuman edilirktrn h10yr11k yarı

,ınııı hazır: ıl:\lan yapılıyor 

HııparWrdtrn seRlor cWkiilö•·or: 
-A llo! A lln! . 400 metre 

lıayrak yarışı htt~Jıyor .• Son 
ibtftr! 11011 ihtaı 1 11on ihtar! 
at IAtlflr Hhay& 

N rdtııı tıcP.ler pek ııet çık-

mıyor. (hJihl\ bopıHWriin 

nezloai var. Di~er tuRftanda 

B. Muammer Tapucu 

~uraya bakın, kRpah tri
~ö~~leriıı Pag kanad111111 t°' m 
ouurıe ... Saba çizgi inin dı-

şıudQ ea~ gitıii ve burna sa

rılı yatan ersiıı 1ükım111d!ln 
Mel.med kan kuırnvo . Q • 1 • OOü-
COğo rı harnu ktrı ı ı. 

Nıhayet l\lelııı.ed ıki ar
kauaşıuın koll . arı arnsıuıla 

dıışarı çıkarılıyor uer .. ı· .. 
, • <fi a il 1 y J 

hır oynı:cu unu kıyl t t . f k J ı, s-
at erıe.rjiKirı i k 'lY betmt\ch, 

M..)lıınedıu yerine \ I' .. 
t k . r ı g ! rıyor 
a. un·"· Alı d e iyı. Ksled~ dn 
Mıkaıl. X ecdet i d lt ' • ı A . e~ı~mı~ er. 
ına ettıler Biri i ll.ebıi için: 

. . - Aman, Rebii de bu .nu 
ımış . Ba~rnda saç bile kal 
m d

. ma 
ı,, ıyor. 

f f 
r. ramaı Deniz Harp Okulu ve-

da aa vazi Hini tam mhasiyıı idman Yurdu takımları dah İık 
başarabilecek sığla• nesil) ye· dakikadan itibaren kar, ... n~·"· B 

0 
rs 8 d 8 tittirmektir. lerla yaptıklarına dikkat ed" 

Beden terblyeal umum mü· ve onların bir kaç dakika e~~:\ 

Bir müddettf'rıheri Nizip 
ktza11 kaymakamlık vekAJe

tinde btılonan vil&yetimiz 
maiyet memurlarından B. 
Mnammer l'apncu şehriınize 

dönmtl• •e nzifeRin" bsşla

m:ştır. 

Rebii içırı höyie hüküm 
Terenler y J . anı ı forlar . Reb ..... 
Olll > • il 

dürlüğünün teşekkülündeki ga- kar,ılafhkları bir olayda yapt k k k 
ye hiç şüphesiz b• idi. Bagünldi larını derhal tatbik ederek lb~· c. H. P. aza ong-
mOkelleflerln nyahat diğer kabele ediyorlardı. Nitekim ld· 
sporcuların yetiştirilmesindeki mao Yurda r atbolcularının Dz. 

D '~erli 
mize d:loş 

gerı9 mölkiyeci
,eluiniz> deriz. 

. ' ınce oyununu göreme 
dı k leri içi rı yanıl 1 ıyor ar ..• Kı· 
sa k ı a pasları ııe şah6iler. 
MuLaciınleri hep o be 1· 

R •yor. 

tebli~ 

r bir

e~eler 

Jıştır. 

ıi veç 

lör)ö

ektir. 

iş'eıı

.ıiya-

stegi 

ntro
tımı

a ya 

ha-

-

nç 
gib 
ift , 
uik 

nıa • 
laı • 
:ıva 

•ek 
lcı i 
aıı 

· ld 
de 
Ur, 

Sy. 
Sy· 
la-
Dl 

11-
lğ 

•· 
te 

ve çahtm••ındaki programların (Sonn ikincide) resı· yapıldı Vakıflar müdürü-
bu olduğunu da çok iyi biliyoruz. A. 8. C. 

Ancak bu devlet iti olnıak- Ek mtiz değİftİ 
la beraber biraz da ıpor zevkini mek fiatlart Bursa, 19 (a.a.) _ Kaıa tetkik ve te11bit edilmi~ •e VilAyetimiv. Vakıflar mil· 
ve beyeeaoıoı tatmak meselesi d •• V r F r 6 .. 1 bay"t pa dür!iiRöne Kayseri Vakıflar 
dir. lçel bölaeai Toroı eteklerin un arttı ltongreRi yetmişten faz]a dele " 

1 
az 

1 
u eç 

V akıt bayii geçıi. ) ki ta

r~f d. topa ciyJe l Om) or]ar
kı, hır seyiroini11 ı•\ ·1 · ı 

.. 1 rı e ıı "-

le 
d-
ir 
)ı 

• . . . . ,.. t balılı~ı ve iaşe ıne~eleleri et- müdürü HaRan Tahsin Tekin 
de • Akdeniz kıyııındh bu he- genm, Vah •e Parh vılnye '1ehrimir.de 600 mi k r .. fında. eHtılı i11ablarda hn- Te Ki\.V86:-İ Vskıflar mn""du"r-
yecanın tohamunu atarak fış· ~ . · ~ra 1 heyeti idare reit'inin i•tirakHe .,. kırt 

1
, •e tam rnina•ll b nfine !'kmeklerın fiat.ı dön. 40_ ku- lunmuştnr. lögün" vilAyetimiz Vakıflar 

,. l k h t d 1 yapılmıutır. "dö .. M B il tcadar azifeıinl yapmıştır. Böl· ruş o Rı:ı teR ı e ı nıış ve . Bo heyan:Jan Monra kong- mu ıu orılt a ıo~)ıı ta-
ge, grublar birinciliklerinin Mer bn ıuretle Ratı'a çıkarıJmıt- lstı~J&I mar'ı sftygı iİe re birlik Te beraberlik, kar· yin et ilmi~lertlir. 
sinde oynabmau da ıpor beye- tır. Bir gün evvd ekmek S2 dinlendikten Honra balkın di- 'ılıklı sevgi ·.e saygı bjslerile Yeni vRZifelerini tohrik 
cannun en çok nlevlendiğl nok.1 kurnşa satılmakta idi. )eklerini samin.i bir surette ıona ermittir. ve muvafJakıyetler dil6riz. 

reJ e ise top kırılacak. Kar-
şıhklı ozoıı şütlarJa kalel 
dihiilürkeıı maç F... 1.1 ~r çner ı erın 

beRabırıa I-3 son L . " erıyı r. 
O~ı diinüz uılı, Mikaıl bir 

gol bıle yemedi Af . · erın. 
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20 - 1 inCi Teşrin - 1942 Salı YENi MEBSlN 
-------

YAZAN: 
Satılık ev \ 

. 
l 1 n a Mersin ve Havalisi 

Kurtuluş Emin Aslan 
KARAKAŞ 

1 
C:ımişE.rif mahallesinde 

67 inci so~.tkta 77 r.umaralı 
ev ~atılıktır. 

ti ersin Askerlik ~ubesi Satın alma ~ornisyonun~an: 

hatzraları 

"İlk mücadelede Mersin 
ve hııvcılisi fedai müfre 
:r.eleıi U m a m grub 
kumar danı. 1 

savaşı 

------------------------------------------7-
Mağaraya muvasalalımda o vukit mıhiye mn.ınrn olan Hüse. 

vin Rızayı derhal karnrgah ittitrnz etmi~ olduğum Rum kilisesi 
nin daskalos oda ınn getirttim; ınillt kuvvetlerin mtığaraytt gelll!
ğini ve Anknra heyeti teırısiliye inin nıukttrrernt ve icrantıııa 
muzahir olmasını istrnıekle beraber lttrafımdım evvel<'e hıızırlan
mış olan ve Silifke rııutıtsnrrıflığına h•taben; mnrlnr tnrafındttn 
yazılacak talırirııl nıtısveddt:siııi kendi.:.ine vı·rerek: 

Bu ııınsveddenin tarufından kendi kalemile tebyizi \e im
za ettikten sonra da bana vermesini; söyledim. 

Almaıc istıyenlerin bele
diye Halında kaı-ap R. Zı:!ke-
riya Menemencio~luna milra-
caatları. 4-15 

{1313) 

Satdık tarla 

Oiı ~ ; 

Pllthcan 
DomateR 
T. FaRnlya 

Patatf\~ 

Kuru R,)gan 
Menteş köyünde kayath 

b 1 K ).. 1•6 - PırnRa 
ıı unan ve ıı pı oren il yu-
.. S le . k'" d k" Lahana mm ı ı:ı.oren mev ıın e es ı 

ölçü 30 dönüm tarla satılıktı?' Tıu~ kabak 
Talip olk uı~ nn matbaamız y, • özüm 
idarn memuruna müracaat- lııpıuıak 
lllrı . (1:129) J-5 Bakla 

Karpuz 

Mıkı\arı 

kılo 

8000 
4000 
GOOO 
3000 
1500 
:ıooo 

2000 
:ıooo 

3000 
4000 
2000 
:1000 

Mnhıuııme:ı bl'deli Tutarı .M. '.rt•rninat 

K.ıı rıış Li l\r• IJi Kr. 
15 1200 00 90 00 
25 1000 00 75 00 
40 2000 QO 150 00 
45 1350 00 ıo ı 25 
20 300 00 22 50 
:10 900 00 67 50 
30 600 ou 45 00 
15 :iGO 00 22 50 
35 1050 00 78 75 
25 ıooo 00 75 00 
25 GOO 00 37 50 
15 450 00 :lS 75 O vakit hennz yırnını<laki kuvvetimin nncıık jki takımdan 

ibaret olduğu httlde nınhaza munrizlerimizle cto.,manları oyalayıp 
tethiş etmek maksncliyle; ıııevh ııın ohırak bizzat tertip ettiğim 
- Silifke mutasarrıflığına ıııuharrır örneği fl:;-ağıda yazılı tah· ' 
rlratı bu arkııdıış hakik mııksadıım l ılmiyerek; hemen emrime 
itaatla tebyiz ve imza ederek bana inde etti. 

" SİGOBTA 
G u v E N SOSYETESİ 
Hayat - Yangın - Nakliyat 

Her türlü kaza 
Mümesslli: VASFİ ORGUN 

l - Ask.ef'i ihtiyaç için yukurıdu ciııs ve nıikdarl: r·ı 
ya~ sebze kapalı zarf usulile s~lın alırıacaktır. 

'~nıh on iki • kalem 

~lttğttra: U.2.335 
Silifke mutasarrıf! ığıno 

Bugnn ıki tııburu mOtecaviz top ve mitralyözlerle nınr.ehl ez 
Emin Arslan bey kumanda ında kuvayi milliye Mağaraya gelıni~ 
ve asayiş lıerkeınal b11hınnıuş ııl<luı1u bernyı mulOınnt nıııruzdur. 

imza 

2 - ~art11anıe her gün komi~yoııda görülebilir. 
3 - istek.lileriu 24-10-942 cunıa gü11ü ~aat lf> 

mak.buzlarile komisyorıa nıiiracaatları itau oluııur. 
de nıu~akkat temiuaı 

( l 3lı3) ) ] - 16 2o 

'wtağarıı Nahiye \1üdürü 
Hüseyin Rızıı 

Bu mazrufu Silifke nıutHsarrıfımı acilen götOrmek nzere hu 
nahiyenin knrakol kumandam bulunan Jshak çavu:;. cellıedilerek 
kendisine teslim ve zarfın imzasile bana iadesinı de eheııııııiyelle 

tenbih etmi~tim. 
Ayni zaınttndtt nahiye mOdUrU Hn eyin Rızaya kuvayı milli. 

yenin; Türk milletinin i:stikH\linin kurtarılmasına ve mnstevliJe· 
rin memleketimizden çıkttrılnıasınıı snvıışan milletin ruhuııchııı 

kopan bir kuvvet olduğunu anlattıktttn onra MttğartHla dıı teş

klUlta geçilmek nzere evvel emirde heımn bir ınndnran hukuk 
cemiyeti kurulmasını emrettim. 

-SONU VAR-

i 1 i n 
Mersin Sul~ Hu~uk hakimliğinden: 
Mersiuiu Bekirde köyünden Arıt rğlu Muharrem Aydm 

ile Milddeialevh ayni köyden Mustafa kın Beıime aralarm

d::. c~rvın eden alacak davasının durıışmasında: 
.\1, aleyhin gösterilen ddresi terk etmiı ikRmetglhı da 

meç~ınl bu\ıın:nuş olduğıından ilfl.1en teb~;~ ettirilmesine 
kıırar •erilmiş oldıığıındao ilAn yapılara 20- 1J .942 günü
ne kada mıiddsialeyhin mahkemeye miirac~at etmesi aksi 1 

t~kdirde gıyabında duruşmanın yapılacağı ilAn olunur. 
( 1330) 

i LAN Sporcularımızla bc.lşbaşa! 
- Birirıeidtm artRrı - tebrik ve kerıdllerinl ıpor heye- Mersiu A~lhe Encümeni Riyasetin~en; 

Harp Okulu maçında Fenerlile- canına kaptırmış Merstnli spor-ı ~Jersiu adi iyesirıde 20 lira maaşla bir zabıt 
k . . d b l k k ealan takdir ederiz. k-" · ı·-· 1 ı;;. l' 1 l · b kA ·b· rin _ta hkıni er a apara A.B.C. <tllp ıgı ve ; ı ıra maaş 1 )lf za it öll 1 mua-

Ormon emoaii •atış ilanı 

İçel Orman ~evirge müourlüğünden 
Mıkdarı Malrnmıııoıı 
Hırnmi Hndelı 

Oinsi M3 I.>3· Lira K. 
Çam sgacı mı 000 4 00 

l ~ İçel vilayetiuiıı Auamur kazası dalıilirıdı~ 
hudutları şartnamede yazıla YellicP. <levlt'l ()f'ma 
urndarı ıuı nıetre küp dikili ç«m ağacı 9 ay 
içerisinde çıkarılmak üzere 20-lt -942 tarihindeıı 
itibaren ıo güu müddetle açık arllltma~·a koııul 
mu~lur. 

~ - Arturma 2.11 g42 tarihiue mlisadif 
Pazarle~i güuii saat 1 1 dJ ~ersin ormau biııa
smda yapılac:ıktır 

a Beher gayl'i mamul metre kiipiiu nıuhauı
men bedeli 490 kuruştur. 

4 - \Juvakkat leminal 71 liradır. erteaı gOn kendi maçlarında tat- • ı·- · ·r k ıı· · d 15 ı· " 
bik etmesi ve methur Feot:r l . ı, k I; 1 • \'Hl ıgı ve ar~us azası at ıyesın e ıra .. rna-
oyuncularını geçertk gayet ac- ayı El\ffiB l\arne en aşlı iki k~\tip muavinliği acı kur. Askerliğini \'e 

ı 5 - ~artnaıue ve ' mukavele projeleri Ankara-
da orman uuuıın mü<lıil'iiiğii ve Mersiııde or·
man çevirge miidiirliiğii, Anaıuurde orman biHg.
~efliğiude görülebilir. 

tuk kaolı Fner kalecİ5İne gol MersindAu aldığım =l348 ·ı· · "k 1 · ·, 1 .ı ·· 
atmaları bunun en ııüzel misali 7227 7226 2189 2198 2 1UI oria lahs1 llll l ma etmış O an ar arasınua lllUSa-

dir. Bu ı~rc~.tıe. futbolcuları.mız num~ralı ~kmek' karn~lerini baka imtihaı ı icı·a edileceğiuderı talip olanların 
mevcut bılgılerıne yenllulnı de . · ·ı ·· ·· l k · k J 23 10 942 
illve ederek iki maçta p• k çok zayi rtlİill \'onılerıni alaca- llHll 1311 gunu O ara ta~ 111 1 ınau - · 
bil~i aalaibi olmuşlardır. ğımdan ~kilerınin tııikmiı yok cunıa glirıii saat lf> de ellerindeki vesaiklerle Ad-

Atıetıerimi:ı:e relince: Ferdi tur. Iİ~'e euciimen riyasetine müracaat etmeleri lüzu-
ıporun heyecanını yeni yeni tat• Mahmudiye mahalleiilİll le • •

1
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dığımız için atletlerimiz arasın- kunduracı ~eref Kaynll\lc mu 1 au O urıur. 1 1) 
da futbolcalarımızla mülenuip (tS34) 
olarak derece ümit etmiyorduk. - ...... ----------

Fakat kendi 1ahalarındn kendi- layı' e'·mıık '·arnelerı' İ 1 a ft 
lerine tam mina1ilebu heyecana ~ l' ft 
kaptırış olan atletlericııizin bize Merıiııdeı, aldığu.ı 2o42 Mersin inhisarlar müdürlüğünden: 
verdiği neticeler hepimizin yüzü 2043, 2044, 2045, ~ 046, 2047 .., . . . . 
nü güldürdü ve atletizm musa- 2048 2049 No. ekmek karne 1 - Mersin - Sıhfke , Mersın - ~hı t, l1ersuı 
bakaaı.nd~ Meuin birinci ve Fe· le .. imi zayi ettim. Yenilerini Giiluar, Silifke - Taşucu, Silifke - Mut , Silifke -
ncr ikıncı relen Bu neticeden alacağımdı:rn eskilerinin hiik- ., .. · · · 
a~dıtımız deu ıporcularımı:ı Ü - mfı yoktur. (ıulrıar arasıııda hır seue zarfında gelecek ıuhı 
tuade uğratmata devam eder· O.lmi erif mnLalle inden sar uıad<leleriııin nakliyatı acık eksiltmeye ko-
ken bunların HJısını çoğaltmak ~ • 
tır {1333) Yakap Göksu uulmuştur. 

içeı bölge•i bu ıpor heyeca ı·la" n 2 - Nakil oluuacak inhisar ınaddeleri ma-
nını her fırntta alevlcndirdikçe - •• 
gerek attetıer gerekse futbolcu· Oıederıberi taşımakta ~oldıı- mul Tutun, içki, Tuz, ispirto, Kuru üzüm, hoş 
larımıua u7ısı çoğalacak ve ~umuz Dölek soyadırıı Silıfke sandık, boş şişe ve saire olmak üzere tahminen 
~emteket b • k • m • 0 d a n Asliye mahkeme~inden aldıAı- yediyiiz kırk iki bin beşyüz kilodur. 
lçel kendi üzerine düşr.n r; 10 942 t h e i28 
vazifeyi yaparak Mersinin apor-12m6ı3z N~· 1 ·ı larıTv ) ı 3 - Talipler muhammen nakli)e tutarı olan 

1 • _ . • o. u ı am ::. ( aşucu rıa ( O O) .. . d ·· d d'b k h b'I eu arıaı bır ata ıozQ halı ne getı . . . . . 7 9 6 uzerlll tıll ) ' UZ e ye J UÇU esa J e ıuu 
rerek Mersinlilerin şöhretini çevırdığımı ılan edeı ım. 
alemtümul bir bale koyacaktır. Silifkede: Sadık Tıı~ncu vakkat temiuat akçası vereceklerdir. 
Bu itd• canla başla çalışanları (1335) 4 - ihale 23-10-942 günü saat On dörtde 

i ·l a n 
f çel Defterdarhğmdan; 
~1ersiıı hiiktintPt konağı tamiratı 1043.<ı2 li-

ralık 1 eşif üzeriudeu pazarlığa konulnıuşlur. 
Paz;jrlık 26- ı O· 94 2 pa1arte~i günü ~aat 1 lde 

Deflerdarh k nıakamuıd& ) a pılacak tır. 
Mu vak kat u•nıiııat m ikdan 7 8 liradır. Talip

lerin 942 'I icaret odası vesikası, Nafia uıüt.liirlii
ğünden ihaleden n 1!.fÇ 3 giin e''''tıl alacukları 
ehli)et ve ikası 'e temiııaı nıakbuzlurile komis-
yona müracaatları. (1305) 11 12-20-25 

Sılilke inhisarlar idaresiııde yapılacağından talip 
eriu nıuraeaaıJarı il~n olunur. 

(1322) 17-20-22 

. Memleket Hastanesi dahiliye rrıütahassısı 

Dr. Hasaıı Tahsin Soylu 
Bu kere R~keri Fıiımetioden terhis oJm:; arak asli 

va~ife~i bll~ına dönmö: oldu~tuıdan muhterem hHta· 

larırıı Hastıuıe Ol\dtleıdııdeki eıııki evinde kabul ve 

teda•iye tıaşlıunıı,ıl ır. 

ö isteklileriu Ticart\l odası vesika~ile bir 
Jikle belli edilen giiıı ve saatle ihale komisyo
ırnua miiracaalları (bu vesika kövlülerdeıı isteıı . 
tenmez.) 

7 - Satış açık arllırma usuliyle yapılacaktır. 
{1332) 20-24-28- 3 l 

1 
• 

' n 
Devlet Demiryolları Adana 6 ıncı 

işletme Artırma Eksiltme komiayonu 
Reialiğinden: 

iş,etmenıiıiıı .-\cf arıa ş~hir istah~·o ın11 ,fa 35f>I · 
metre murabbaı parke kaldırım yapılması işi ka
palı zarfla ek~Btmeye konnnı tur. 

Bu a·nelivata liizumlu oları kum idarece lt· . 
nıin ve parke taşı iş ~' t)riııe kadar idarect• ıınk
Jedilıuek şarlile beher metre murabbaı ıuulıanı-

nıeu bedeli 4,22 lira ve ''t) kt'ıııu 14981 liradır. • 
ilnle 3 · J ı -~42 salt giiuü aat 16 dH<l11·. 
Talipleı·in ihale saau11dan bir saat t)vveliıu~ 

kadnr: 
A - 1124 liralık uıu vakk:ıt teıuiuat akc«•le 

• . . 
rını. 

B - Ticaret Odası vesika~ı, kanuni ikarnetgalı 
vasikası ve ııüfus telkN·esirıi ihtiva edec~k oları 

ve 24 90 ııruuaı·alt kauuııu 11 emrettiğ.i sureıı~ 

hazırlarınuş teklif nıektuplaril~ bir'likte. 
Kouı isvou Bei!'li~iııe müı·a<·aatları liizuıı u . .... 

ilan oluuur. 
~arlumue ve nıukaH1 lf•1ıa n e ı ı ojeltıı i Ad~ -

nada işletme nıiidiiı·lü~iiıu.len par:ısız tt·d:ıı ik ohı. 
uabilir. <1309) 16-2U- ?8-~9 

Yeni Menin .Matbaa rnda BuıJmı\tJl 


