
:iYN:CELl:K. SİY ASİ HABER. FİK..IR. G.AZETESI 

Mlnakalit Vekilimiz Amiral Fahri· 
nin demecinden: 

- Menin ve İı"enderan limanların 
da tahmil •e tahliye işleri ıon zaman• 
larda t•mamen iyileşmiştir. lngiliz ge· 
milerile gelen yükler gecikmeden bo-
şaltılıyor. 

1-. 'ubl •• tJ mam ı.:eariyaı 
ııodore 

FUAD AKRA$ 

idare Yrri .... ,. , ... ,, .... 
Sayıs --, < r\.JŞ 

Telefon No. 82 

--------------------....!. 

Cuma 
23 

1 inr.1 tflertn 
1Ql2 

Yılı 1 Saiı 
15 4338 

Ruslara göre: ı Hububat 
Almanlar 1 .. .. -.. --·--

19 Uncugıldönümü kutlam--a- St'11i.ngradda Kogl~unun vermeğe mecbur 
püskürtülüyor oldugu hububat verilmeden 

progra ı hazırlandı \ ~ı. .. k .. ,;2;-; ..... ı-ll·c· Satış yok! 

Cumhuriyet Bayramı 

üç gün devam edecek olan bayramda geçit 
resminden başka gösteritler ve stadyomda 

s or hareketleri gösterilecektir. 

yRrı~ı ııt~ıttdth•ıı tt•hli~: \ rtv 
k 22 (ıt H) - .a.ı mııbtml yeri; o nalıiyft ve 1..ıtza 

Dtişına:ı ıı~ır kllyıplarla :\ ıı !Hl\ . l y killetintlon telılı~ .,,_ mHıtalıalaı ı itihıHile ,ı;a41r 
pihkiirtiilmii~tiir. Bır f"hııka Ol\t6t 

6 
. • lıır oınl\ m bımlii ikamPye 

~·anırıdaki c\~rkııı•pt.ıdıı uker- tlilınieııı: J2 ·t ı r""'"- T" V •··ı ~ . • .: · .. .. 1 _ 20.10.9'* tarı ı "'" ıcare l ea ı i Hlihiyet.li kı• 
lerımia 160 du~m"n oldur- b h hat roalıırn- hr:mıthr. mi gaz~ted«> o 0 ' 

Aziz Onmhuriyetimizin Resmt geçit 1 Halk kürsülerinde mü,tür. Ho mıntakada sıker- r· d muayyen ~ıiRbetlerin d - Bir rıabiye v8y• 
uuou yıldhnüwn bo yıl da Perşembe günii sabable- terimiz faal :ıarekett.~d~r. . :önk::et tarafnıdao bedelı kazıa manıakaiu 'lliit1tah.-illtıri 

yiik törenle şehramızde kut yin Vali tarafmJan kabul l Bayramın ilk gönönden Ba,ka keeımde muhım :•r mnkahilınde t1atın alındılı: tan nin heyeti umomiyHi bit 
nsoRktır. re8ml yapılacak, hunu mü- ıou göoö akşamına kadar şey yoktur. Mo•ldok cep.le- l\onra gerı ka'anıoın RerbeRt neviden veya htttbn neviler 

Kutlama programını ha- t k t 10 d At gu··m ök ı· beainde Ruı kıta arı menıı e-,. d . 1 n 386 den bornlandınldıkları mab 
ea ıp saa a atürk r mtıydam, ..Lb&aoiye, . . ıı·· bırakılıuat1ın \ Rtr 

0 
" T 

znlamak üogere me.gul olan k .. . . . rmdedır. Oeunpt" Alman U· , 1 2 •• eekisin iDi miktarınrn yüzde 76 ini 
vılay6t, artı Te e" ıye o 

1 
kt cum arı pü" ört m ttur. . · 1 . · deıti~tirfln 891 teslim ettiklwi takdirde o • 

6 

p . 
8 1 

d" k par ı onunde bır geçıt resaıi Bahçe, kiremithane m1'balle- 1 . k. öl ti .. ls"vılı kararın • 
. . . b" . . o aclloa ır. lerı'nd k l k H lk L • oı madıle erıuı ., ~ mis,•ono vıunteınna ıtırmış Bun ııı h . . d k" k e uru aea a aör- Harp mal•emeeı t.ıtıyan . k 11 eııredilmit nahiye -.e kaza mrntakaıı 

. a ve rımız f> ı as ert .. 
1 

. . sayılı hır arar v 
kotlama programını hazırla- kıtal'" ı. 

11 1
. 8 U erinde hatiplcr Oomhnri- bir tren hava kuvvetlerımuı . B k r 866 8,.yıh ka· möatahiiille·i yöııle 76 ini 

.,.r, Oı:tn ar, po ıs ve te- tır u ara mıştır. ı;ıekkoller ıatirak ttdeoektir. yetin ttüyüklöıtönö anlatacak· tarafından batııara ugratılmı•· · .. ınöitt.abailio bedeh t~ılim ettikleri mahsnltto yü11 

B Ö b d 
v ,. e rara e,ore. b · 

ona g re aynının e O~ledeıı Ronra stadyomda tardır. tır. mukabilinde btilıdmete flllt- deler arıcinde ktalan kı11mmı 
vam edeceğı öç gün Earfında man y pılacl\k ve parkta da- Onm.. . . d oldn'u kaza mab"llinc·e yapılao~ k 

M 
· k 1ı. ı ki .,. .. günü dn mantar L L el mak ıııechorıyf'tJD 

8 

ersınde tev alade şen i er vol 9alacaktır. 6eo9}eyin y Bir clüRRGft an b h t miktar ve niRbetled ilin üz"rİUt.'I "atmak ve nalk 
,apılaoak -:ve ge9it resmınden Oomburiyet b'yramı ,er .. fı"ne yapılacak, nutuklar Rö:-leoe lıu 0 

" • d · ' kl"k etmek hakkını ha il olacak 
'U 1000 L·ı ra üzeriude bi9 htr eRtfl J 1 d 

başka ayrıca Halkavi tara-ı Vali tarafrndan bir hal cek ve parkta milli oy onlar y · hu niRhftt ar ır . fından güsterıtl8r yapılacak- rilerektir. 0 ve yapm~oııttır. a~ı d 86 ve f - Belediyelerrn mahalli 
oynanacaktır. çalındı ler yozde 25, yoz 

8 
\ckmek1ik ibti•a"ları i"in 1 a-

tır. 60 ı r k aynen kal- " • • 
Qarşaınba ,,;ünü öğleden Çekler d·ıyor kı· •• yüıde o. • pacaklara 11.hmlara ait olan 

Ronrs ba,hyacak oll\n bay- Şehrimiııı kösele ve kl- makt
2
ad:· 391 RayJlı kararın 1888 aayıh karar btikmü yeni 

ram cuma gönü bitecektir. jtıt tüccarlarında, B. BeRmi k 1 yapıını kararda da mahfuz tutoh11•f 
Hötiın r••m' -.e buqnRi A lm l Bayrakd"r evvelki gön Rabab 866 Rıtyılı ararı ' l'I tur 

bins l\f, ınağaıalsr, dökkaıı- an arı gere rDl\ğ&Z!\Slllll J(6ldigi zama:ı (1egişiklık)Hİll UKillan ~Ull · • ~ - 366 Mayıh karar 
lsr' evlflf Çarşamba. günün- mıt@na keptmgirıiu a9ık oldu Jar<lıı: . mucihiuot\ bükftmtıte tHlim 
dt"ı itibaren bayraklarla l\ÜP- ' '-' • k A - Hilkftmet hiıııoıleıı edılmt-"İ mf'cl ıırt ul"ıı bt.bo-sereceglz. gunu gür mü~ V':.\ ma"a 9 , - lııır t .. r .. ft .. "lım merkezlMirıe 
hıneo ık gece de ışıkiandırı- mecesindd btraktı!lı hin lira .. .. ... bllll tiyirı olanan miid letler 
laoakttr. ı·ın 8 dWncPV6 kadar 942 ern yerinde yeller eıtitini te• ı · zaıfıoda te8liuı etmiyen möa-

Qarşamba günü belediye- Lo görnrek Emniyet daire!'ine mahı.mHinüıı sl\tılmaın -.e bh11ili11 bilflmum bııbobatı el 
mn •••ret dodtifü ıle bayram n ra iıu a tam töylediAi bir · ki ' milli kornn-d müracaat etmiştir. möııaade~r na 1 koyma bükmtine t&bidir. Bo 
başlı) •cak -.e limandaki bu- 8 ıyaset a amları Rohemya ve nutukta demiştir ki~ M. k A bir ile elekt ma kauonorıuo moadt.bl 

00 

tün gomiler, fabrikalar dü- ~oravyadaki toplama kamp- Yeni Alman de•iet ez ur gece şe d . dördüncü madd"8ine müııte-
diiklerim nalacaklardır. arma gönderılen ailelerinden - rik te11•iratl olmadı~ın an 1 "tur • h b d l 1 'l' l l ·r d tti niderı J!lt'll 

0 oomu., · 
Saat 15 de Orta. o•-uı ve a er aldıklarını açı1Ya ~ur- a am arı ngı ıı zu um arın- bun·dan bırRızuı istı a e e -

suretle tıl konan bohubatı 

mfüıtabMil n1ezlıtiı ruiiddetle· 
rin bıtamındın itıbaren tö 
gün 19111de alım merkt••lerine 
getirme~e ve 865 Hyıh ka· 
rarın biriooi maddel'inde ya-

111. k IS k" et b _ Hir cins mabırnlön 
1lkoku1 talebtıleri İleri oku- ma tadırlar aan bahsediyor. Fakat biz .i ve oradan on, OD i 

1 

m · d k r .. kolda bu"' kAıut•t biR&esinio tama'l)l-

1 1 Ç k H N Al 
~· re yskıııların a a .. u ' 

tonda top anacak ar ve Kış- e arıcıye az1rı Çek ma1ıyayı yere serece~ız. b ı d h lk bulunan bek9inin de bono nan teRlimi uibayet u uıı n-
ladll Ebedi şefin büstüne çe· a ma 'Ye Alman milletine Fenalık yapa1ıları cezalandı- 1 1 tır Za· b · evin bornlandınlan ı k ki h t b A 1 göremediği • 0 •t1 mat · go 0 0 

Y zıh d., • .,r fiatlar mnk•bilin-
enk oyao~ ardır . ı a en manca olarak radyo raca1iu. d m tıtuıek· "kt d·- geri kalan tberin- t ı· Geceleyın Halkevı Tem- tS bıta tabkikatA eva m1 ,ar .. · . . . nl1 es ım .,tme~e mı cbnı dnr. 

Rıl kolu tarafrnd&n bır temsil imentodan yapıla" yenı· gemi 1 
1 

Ç 
tedl

·r. delrt ıuıtı~ ye ,.,.kıl tab~l•l.lerı Bu mecburiyet biikınöııt"ı ye-

verilecektır '" B •. r tavz·ı h 'llllh&llince yavılaoak ılau 1 rh_ • ., A yeti rmiyen ler bak k111da 

D 
• • d • • ıd • lüzflrİnA kalkacl'klır mıllı korunma kanunu moci· 

en ize in iri 1 . . Udürlllill•e 0 - lhr baugi bir cins bıııco taki!ıaL yar>ılacıt.ktır 

Müttefiklerin 
istihsalatı 

Yeni Meram gaı.etell m ı . 

21-U~942 tarih ve (433~) ~ K ı • 
h d (elektrık B. e ı e 

"' • tirketladen bir rical bathl• a • ' 

Vaşington, 22 (a.a.)- Be 
yazsaraycla Harp Pasifik ko-

v a,ıngton, 22 (a a.)- \olan bu ır~mı' ııt" n pll!nlarını numarah aii• •••• • 1 ır m 
Çımentodıuı yapılmış di- evvelce Normaııdioin pl&n:nı tandaki yazıaıada fabrikada bir _________ ...,..,_ _____ _ 

zel motörliı ilk geını Birleşik yapan möhendiR ba1ıtlamıt- arıza •ukauada daima tahrln B • A ' 
Amerıkıuıuı cenap böJgeRinde tır. Geminin attırh8ı '18 ton •uayyen bir tarafanın cereyanı lT S lT • 
denize irıdirılmi,tir. olup 68 tonu beton ve 10 to keılhlitladea, buaun ııray• ko· ------~-----miııyonu toplanmı,tar Ba top 

lautıda ~alsmon adalarıudaki 
durum konuşolmuştor. Lord 
Halifaks tophuıtıdan soıra 

EyHU ,-e T"şrın evnl iMhhsa 
lrnin tı.mameıı o~saret verici 
mahiyette oldnAanu söyleıni~-

tir. 

Esir 
kamplarında 

Melburn 22 (a.a) -Har
bıye Nazarı, harp egırleri ~am 
pmı gezwnı ve milletler araıı 
kıımmlaıma ~öre esirlere y1-
pılan muameleden dolayı mem 
nun olduAunn •e esırlerden 
bır 11kflyet almadı~ı ılAve et-
mittir. 

28 metre ozunloAnuda no d• 9oliktir. :.:;!'...":!'" :::::.".:, b:!!ı;.!'ı: Retlt Pata, Aralanbane Yazan: Yusuf Ziya Ortaç 
auretlyle bir tekil b•••k ••••· melon dedikodu Y•ttıyor: Bot 

Lavalin nutku J Amerilıalıların Dl laaııl olup ol••1•c•t• ıorul· öaün.&e kükreyeli ıos yıl oldu. ~otraldan•ız adam, adam, ada• 
• .&uta•.&•• izahat •eriyorua. Bu, Ş•rk•• Garba cHath hG••· e lerkea .• 

ıngilterede Ruslara Meralnd• elektrik .arflrat' yaa .. ıa yla çnlritldir. . ~·r•ıfı, peçeyi kaldırdık. 
laer tene artmutadır. DünJa Hürriyet glne,i, Rumeli dat Şım.&ı me7banede kadıa ıaıel 

tefsir . . harbi ıeb•••1•• bu art•• lbtly•• larıadan 34 yıl eT•el dotdu. okuyor. Poker -·•11nda lr • mesajı •. karı•layacak •• ı.ı •••• ~h· ıııtı•da, ....... klliae, ••••sos ... t çelıl7or •• lataabul ao~.::: ediliyor t•D makineler de uklyea boau- kacaklqtılar. farında kadın kaldıra• atlpGrG. 
MoekO•a 22 (a.a) - Rad· lan par~arı detittirece~ yetlek 29 llktetrla 1923 ıecnlnla yor, boı betllderf•ia, çoeuk 

... ( yo Amerik•ldarıD Rus mille· akıam •• malaem• retnemlyo- lıtüaden 19 yıl ıeçti. o güa çocuk, çocuk beklerken.. 
1 

Loııdra, 22 •.•.)- Lan- ıioe meoajını oeşretuıektedir. r•s. dotaolar, b•süa aıkHllk çatı•· Ş ":••p lıarflariai lıaldır.ı.ı.. 
hn nutku mnbtehf gazeteler Amerik l l Rus!arıD cesur Daimi seni• ya~a bahar dadır. l111dı edlblerlnıJz blrlblae sol-

a ı ar k' . h baDıi bır araHDID dan eata ıötü7or M tb 1 tarafından ttcftıir edılaıektedir. mub•emetlerinden dolayı teb ma ıneın er 1 t •iıli· Ve bir, Oç nuU yetitllren mb ız Talairle Zllııre 7.l aoal ... aa•a•a•rtıa· 
. . . . tamiri .eya lbllD c H • . üç lakıliptan ıoara, hali fapka 111 

Gazeteler, IJavalıo nutkun rık etmekte, hızı zafere ka•ut· tin ifaıı için durmak ıaruıetı mızla ıarbhyız. •••~or. •e çoeuklarınııı luaıl 
da ye111 biı~ty bulmamakta turmak için zaman bıraktınıı baııl oldu1ııundaa lbtlyatt• olaa ••ı eh haydat romaaıa ı..a a 

1 
Feal kaldudık. Şi•di mahal- •ata okuyo • K f 1 

1 
•o ••• 

v~: Deıtişen yalını: Fransadaki demelıtedırler. ••kiaelerln kadreti ak .. • arı le kabveairıde kaaket nargile ldtap kita '· b ~- a arımız. kitap, 
11efalet ve iz1ıreptır. demek.. bet ıaat kadar bir ıa•. anda · · f-t ı ' P e•lerken 

1 
L k lla ıçıy<ir, o r tav a OYD•)or •• Ku 1 t · 

tedirler y • Al 'ebria her tarafıD•D e eatrı • r~az ı a bill ı,elıtl di o-. enı ma n tlyae11ıl temine kafi ıel•edlfln• r•z Ye ·ıbtiıH, tlbliyetl•IH J 

1 
llktt>arin .. kadar Alman a.· k eyaaı lundutu taraflara cereyan veri- rince ada eh- - ıl· "' ., t k 1 tley tebrln ır ıa•ıaıa eer ' U•Du •iy t 1 

rşaınba 
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ays lU Cftk ]9 hm amele git- an arı DID kuiln esine mecburiyet ha• lip diter meballerin kesilme.ine p t , e , O UJOr. 

M R ltl
•n mecb•riyet ba .. l oluyor. Ve bu d" •• 1eur an ölGnıladen kırk 

• UZ'V6 tı~iııı yııuu ızneteJer bunun Stokbolm, 11 (• a.)- Ber- 111 oluyor. ye 
1 

yı •oara bo t ı 
O ı A l ŞlmeadOfer, laOk6met koaa· Hheptea cereyan keeil•.,inin bili t "f l ' • an •n•ın 

d 
16 lıin o maıoı lazımge diai- linden bildirildil'ntı oöre ye· •-

1 0 

ıu amaktadar V bl sarayın a e 1 " tı, emniyet .&aireti, laapiıhaee; .,,.,. acamaıına lmkia bulun- üzerinde kudaı k.. k. 1 • ., 
ni, sy soııuııR kadar uzatılan ui Almllo aırbh tankları bir poataae, lutlı, bHtası• albi ru· madı~ı~ı aayıılar1mızla beyan tan aafalta G ~pe er dola• 

V"fingtoo 22 (a.a) - M. möblot• uAm•n hnon toınin çok toplarla tochi• odUmi,tir. .ı devalr 90 .ı .. ae1all• hro• evl•rım. , •rb d•yoıuı. 
Runelt Ameıikaıııo bü1iık edılemiJ .. •Aini ilhe e.ıi1or· l9iod• so hdu mtırottob•t1 hlıta kol.Hl daha ..... ıı •••• Meroln TGrk A•o•lm .. e .. _ ..... bir kelı.eaia ··-~!çisi Slınleyı bbul ellDıtıir.ılar, Tanlır. ••j..,daa ha ... .,,,.ı.,ıa be· Şblıatl: illZA ,.., otr•uıe•be '[~to] 
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23 - 1 inci Teşrin . 1942 Cuma 

Mersin ve Havalisi 
YAZAN: 

Kurtuluş Emin Aslan 
KARAKAŞ 

1 
Savaşı "İlk mücadelede Mersin 

ve havallııl fedai müfre 

hatıraları 
ıelerl U ın u m grub 
kumıırdıını. 1 

............................... -..---------------------· -10-
Ankara: 11.2.335 

Moğoroyo gelmiş olan kuvayi milliye kumandan lor ndon 

EMiN ARSLAN Beye 

Fransızlar te.s lih e tt ikle r i Ermenilerle beraber bntUn tahtı 

·i .. gallerinde bulunan mıntakadtt icrayı mezalım eylemekle iktifa 
etmiyerek Maraşta bulııntrn clindaşlarımızı kallifım yapmaktaclır

ltır. Maraş ahaliyi 1. Hlmiyesi dUşmanın faikiyeline rağmen kemali 
şeref ve namus ile mukavemet ve nıUdafaa etmektedirler. Urfa 
civarın da ki ehli islaın dahi mndafflai hukukları için :.\1ıtraş zu· 
luın didelerine muavene t e tmek üze re ilan hus umet He Pransız 
kuvvetlerini kasabanın haricindeki Gureba hastRharıesinde mah
sur bulundurmaktadırlar. Bire cik halkı dahi Urfa ve Ayıntap 

mezalimine kttrşı teheyyüç ederek silflhı mü<lufırn~·a sarılmak 
Ozeredirler. Fransızların Maraşhıki kuvvetle rini takviye ile me
zalimi teşdlde devam etmekte oldukları anlaşıldığından 'Mttraşa 
muavenet etmek üzere bilOmum Adana , Ayıntap Maraş nıenatık 

meşgulesinde teşebbüsatı ciddiye ve katiye icrıtsınR mecburiyet 
hasıl olmuştur. Binaenaleyh; 

1 - Hemen Mersin Ozerine har1::ket edecek iniz. 
2 - :Muteferrik bir halde lt> adOf edilecek :Ermeni, Fransız 

kuvvetleri serian bertaraf olunmazsıt ınııvasttlttları katedilerek 
tazyik ve imha olunacaklarchr. 

3 - Düşmanın kıtaatı askeriyesi meşk11k , cephe muharebesi 
icrasına lüzum yoktur. Mntemadi çete muharebatı ve dtışınanın 
muvssalasının katt maksadın teminine kl\fidir. 

4 - Mnmknn olursa dllşmanın :M~rsln limanından istifadesi 
nin menine çalışılacaktır. 

5 - ŞimendUfer hattı ehemmiyetli suretle tahrip edilecektir. 
6 - Dahil olacağını2. mınlıtkadaki ahaliyi islamiyeyi her 

tarafta kıyam ettirmek nazarı dikkatten dur tutulmamalıdır. 
7 - lcraat raporlarınızı merbut Lıulunduğunuz rnakam11 ver· 

mekle beraber Ankarada heyeti teınsiliyeye ele bildirmelisiniz. 

iMZA 

-- - --~---

YRNI IERSIN 
• 
1 1 n i 

Devlet Demiryollorı Adana 6 ıncı 
lfletme Artırma Eksiltme komisyonu 
Reialiğinden: 

işfetnıemiziıı . .\daııa şelıir istasyoııuııda 3550 
metre murabbaı parke kaldırım yapılması işi ka
pah zarfla eksiltmeye konınuştur. 

Bu a ·uelivata liizumlu oları kuru idarece te-. 
mirı w~ parke taşı iş yerine kadar idarece nakr 
ledilıuek şartile beher metre murabbaı nıuham-

uıeu bedeli 4,22 lira ve yeküım 14H81 liradır. 

ih'tle 3 -1 ı-~42 sah günü saat ı 6 dadır. 
l'alipleı'iu ihale saatırıdan bir saat evveline 

kadar: 
l 124 liralık nıuvakk:ıt temiuat akcele -• . . 

1'1 ili. 

B - Ticaret Odası vesikası, kanuııi ikamet.gah 
vasi kası ve nüfus teLkeresiııi ihtiva edecek olan 
ve 2490 numaralı kanunu11 emr~ttiği surette 
hazırlaumış teklif mektuptarile birlikte. 

Komisyon Heisliği11e müracaatları lüzumu 
il311 olurıur. 
j ar lna nıe ve ııı ıı ka \'eleııaıııe projeleri Ada-
1 u ada işletuıe müdiirlliğiiuden parasız tedarik olu
. uahilir. < 1309) 16 · 20- '2 3-29 
J 
(---------~-----------------------

n 
Heyeti temsiliye namına 

Mustafa Kemal Mersin inhisarlat Mftdürlü· 
---------SONU VAR- -1 

------- ği1nden: 
Dünyada ~:::~ ~:~~or R a d y o . 31 çinkolu ve ~1 . çinkosuz boş sandıklar 

l Türkıre Rıu1yoeo l açık ar~ırm~) a. ko~ıulınuşlu~. .. .. .. .. .. 
lsvaçlılerirı en büyük arzulan Cuma - ~~.~o~~Z2 R .. n fOllU 1 Talıpleru_ı ~.11hısarlar ~·u~iu~luı.tune ~nı~aeaat-

7.30 Program ve memleke ıeeat la ar\name~llJI görmelerı \e ıhale gunu O 1 

ararı ı 2-1 1··94 ~ pazartesi günü saat 14 de buluumala -
7.32 Vücudumuzu celıeııratım 1 ·• d b 1 d b" l · 

A
. H b 

1 
rı ve nrnza\ e e aş ama an ır saat. ev ve temı. 

7.40 )ene s er erı l · . 
s.ao Möıık: Senfonık paı Qelar "alı mu vakkatası olan 14 hrannı makbuz nıuka 

tsveçte, Amerikadıı, Gll 
lup müesıesesiniu yaptığı tarz 
da balkın reyine mtiı acaat 
edilmiştir . lmulaıı sııtl ~uydu: 
8n büyük arzunuz ııedir? Ka 

1 

12.30 
danlardan yüzde yetmiş beşi' 

1 

P(Pı) M , bili11de miidüriyet veznesine yalırmaları Han 
rogram te emlekel ııae I . , 

•rarı olunur. Cl328) 18-23 27. l 
bu suAle « İTİ bir koca bul· 12.33 MQzık: Karıeık L>coırsm 

i LAN 
Mersin Belediye Riyasetinden: 

Sayfa ; 2 

Helediye meclisi azalarına 
1580 sayılı belediye ka11u11uuu11 54 üncü nıad 

desi nnıcibince Helediye meclisi 2-l ı -942 pazar 
lesi günü saat 15 de mutm vechile belediye sa
lonunda içtima edeceğiııden belirtileıı güıı ve 
saaue toplantı salonunda hazır bulunmalarım 

rica ederim. 
Bu toplantıda göriişiilecek işler aşağıya ya-

zılmıştır: 

Ruzname: 
1 - Belediye reis seçimi 
2 - Riyaset divanı seçimi 
3 - Belediy~ encümeni rızaları seçimi 
4: - Tetkik encümenleri Azaları sec;imi 
5 - Belediye reisinin yılhk çalışma raJtoru 
6 - · 941 yıh kafi hesap cetveli 
7 - İtfaiye mürettebatı tahsisatının sarf şe~lrnin de

tiıtirilmesi 
8 - Su işletme idaresi saat olmma memurhı~n ile 

tahsildarlı~mm birleştirilmesi. ( f350) 

'ı 1 A .a n 
lçel Def ter~arhğmdan: 

Adet 
6 
s 

19 
t'Z 

Beher adedi 
Lira 
100 

Kiloım 

Li. Kr. Nevi 
00 Demir, gemi çapai'lı 

20 ,. Kilitli gemi halatı 

15 Rsy demiri 
40 l>emir çubuk 

Denizden çıkarılan ve giinıriik anbaf'I iuisa. 
lin(ieki iskele üzerinde mevcut ve evsafı yuka
rıda yazılı demirler 2ö • ı 0-942 tarihinden itiba
req 15 gün müddetle satışa çıkarılnuş ve ihalesi 
6-ı 1-942 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 
16: da Defterdarlık ınakanıında yapılacağından 
lalip olaulernı tayin olunan glinde dairemize 
müracaatları Hizumu ilan olunur. ( 134 9) 

23-28-1 5 

Yurddaş! 
Hava kurumuna üye ol 

mak > cevabını vermişıiı . (Pi.) 
______________ , __ ,,._ r _. -----------------------------------

Erkeklere gelirce yüzde 12.46 

otuz altısı zenginlılc, oıı allısı 13.30 

Ajene Hab~rlerl 
Müıık : kuıeık makamısr 

daıı eaıl.ıhr 1 sinema artisti, şampiyoıı, ya
hut büyük bir pol ı tıkiiC'İ, au
cak yüıde on biri iyı bir aıl e 
kurmak ıstediğin; bıldirmiştir 

ihtiyarlar hemen ittifakla 
c sıhhat ve aliyet > c~vabım 
-.ermişlerdır. .Bunlardan bir 
k·smı tehar gençlı ~e döumek 
arınsunıı göstermi~tir . Burılar 
«geuçleşirsek ai tık eski hatıra 
ları bir daha yapmay11,, di
yorlar 

Büyük yulaf cinsi 
Dauimar karım Loland 

18.00 

18.03 
18.40 
19.00 
lll.16 
19.30 

19.45 

20.15 

20.45 

21 00 
21.15 

22.00 

Pı ogr e m H ! Memleke& , 

Sut Ararı 1 
.\1 ıh. ık ı Fasıl Heroll ı 
Mütık: odft rrüııQı 
Konuema (htıea& aaau) 
Müıık: seı eetırleri 

Memleke& eaal ayarı te 

ajans haberleri, 
Müzik; K•Asık Ttiı k nıü· 

ıı~i proaramı (Şef Mesut 
Cemil) 1 
Radro gazetesi İ 
Müıikt operelaı d110 aeç· 

me parçRları (Pı .) ı 
Konuema (Evin eaa&ı) 

Temsıl 1 
Müzık: Radro eelou or
kestrası (Şaf Neoıp Aokrn 

adasında bir çifıç;, bnlduQu 22.30 Memleke\ ıııut ararı 

yeni bir cins yulafla bu serıe ajane hRberle.-i borular 

hayret verici 'ferım elde e'miş 22·50 Yarıoki Proaram ' 8 

kspanıe. 
tir. Bu köylü, sekiz sene evvel ========~!I=::= 
tarlasıoda büyük bir yulaf bir nebatında 363 tane sayıl-
nebıih görmüş. Bumın başak- ~ . 
l d

.• 1 ti . mıştır. Mutehascııılar, haluka 
arı ıger yu a ara rıanran . . . 

iri ve pek çokmu 1. Köylü, bu teu bunuu nadır olduğunu ılı 
muazzam yulafm taueleriui raf etmi~ler dir. Bunu bulan 
toplıyarak yeniden muayyen •e üreten köylü de takdir edil
bir saha ya ekmiş. Böylelıkle miştir . 
birkaç sene zarfında bu bü
yük yulaf cinsinden lopltdığı 
tohumlardan bıı sene pek bol 
mahsulAt elde etmiıtir. Dar 
bir sahadau bu kadar bol 
mahsvlM eldr. edild•ği şimd i ye 

kadar adada görülmemiıtır. 
Yeni yulaf cinıinin sade 

Gu .. VEN SİGOBlA 
SOSYETE~İ 

Hayat - Yangın - Nakl~at 
Her türlu kaza 

Mumess!li : VASf İ ORGUN 

•• 
Ulgen /trıgatı 

Ol6EN Kolonyalan 
llakiki Atkerızon 
Limoıı koloııyalcırı 

İlkbahar 
Fujer kolonyası 
Ahın Damlası 

Ful kolonyası 
ft'leııekşe 

llamnıeli 

Leylak 
Unutma beni 
Sev beni 
Origan 
Florami 
Pompeya 
ttevdor 
Cam • 
Lavant 
1'arsis 
Yasemin 
Zambak 
Şebboy 

Peş çiçek 
.. ,ıııuırr 

Wll~W 

~ İsmail Ulgen ~ OlG(N Esanslan 
"l Limon 
· Fujer 

11111~ \ . •.ıwMrlıl• ı ,ı ~ • Ful 
~lenekşe 

Miçiko 
Origan 

Dikkat: 
Ülgen kolonyalar1nı 

Anoak -OLG EN ltrıyat maı• 
za111nfla bulı.bilinini•. Bazı kolonya 
m&ıa•alarında -OLGEN etiketli •i· 
şelere kolonya doldorolop TeriJiyor, 

Sakın aldanmayınız 
Ülff'a ltrtJat matazaaİ HJID mit• 

terlleriaia her türlü ihtiyaçlarını te•ia 
•t•ekle bahtiyardır ve Hatları iter J•r• 
clea çok ucaadur· 

• 

1\ reptışın 
Arpej 
Yasemin 
Ahın Oanılası 
Leylak 
Lavant 
Narsis 
Revdor 
Florami 
Pompeya 
Unutma beni 
Şebboy 
Oivinya 
Altın Rüya 
Dalya 
Zambak 

Satılık ev 
Camie&rif mahallesinde 

67 inci sokakta 77 numaralı 

ev ~atılıktır. 

Alma ic isti yenlerin bılt>
d iye Halında kasap B. Z'!ke
riya Menemenciogluoa müra-
caatları. 6-15 

(1318) 

Sat§lık tarla 
Menteş köyünde kayıtlı 

bulunan ve Kapılörerı köyü
nün Sakıı.ören mevkiinde eski 
ölçü 30 dönüm tarla satılıkllr 
Talip ol&nl!rm matbaamız 
idare memuruna mürıeaat-
ları. (1829) i-5 

• 

Zayi bon•ervia ve 
nüfu• ctizdanı 

Tanos Qukorova fabrilıa

srndan aldı~ım BonMerviPi •e 

nüfus k&gıdımı Hyi ettim. 

Yenisini alacagımdan eskitti
nin hükmü oJmadıgı iJ&o 
olonnr. 

Tarıms Çukurova fabrika· 
111nda dokuma osta m••· 

(1348) vini Selim FilllRzı 

Veni :Menin Malh•tırıda 

"Raaılmı,tır 


