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O ~Qva 23 (a a) - Kanaıladaki 
bllrp Nıirleriue zincir vorolorken 
esirlerlf' mohafı~;lar nrasında bAdi11e 
çıkınışrır . Esirler mokavemet etmit 
lerdir. Esirlerle mubafıılar arHrnda 

ynnlıuıanlar vardır. 
Sayı•• 5 kt.Jruş y,h J Sayı 

______ T•_•_•t_o_n_N_o_._a_2 ____ ~ 16 4889 

Evimize 
düzen 
verirken 

Parti kaza kongresi 

Merkez kaza kongresi 

Stalingradda -----
Ruslara göre Almanlar durdu 

Almanlara göre Almarllar ilerledi 
H.::~::!:~~kR·~:t.~~A:lr ı pazar sabahı toplanacak şey \ar: aceba bu harp ne ka- )ıfoıtkova' 23 (ll iL )-Roy- ntıhri ~imalinde ıukadan •ur 

dar sürebilir? Harbin lnıa bir ter bildiriyor: Almanlar MOn mak İtttey.•. S:>v yet askeri 

zamanda nihayet bulacatını göa Evvelce bildirdiğimiz gi- reler bittigi İ 9in merkez ka- Yblerdeki dileklario hepisi son 18 ~ut zarfında Stalio~- BaıııM.er ~.emzıne ahlmıttar. 
terir hiç bir alamet yoktur. A•- hı' Partı· ocak ve n•lıı' ye ocak a k . 6 d f te .. "vös etmış- otorlö kıtalanmız ban-

k t b t 
f d .. .. z orıgreaı pazar saba.hı Hal toplanın11~tır. Kongrede hn rada 5 e " u 1 k" k . 

rupa ı asının er ara ın an . ı.ı l cavt zde pekçok arı ta ıp etıne hldır. 
aefen ıakınh ,.. bubran haberle koggrt>leri tamamen bitmi~ kevi salonunda toplanhoaktır. bo dilekler teRbit edilerek vi- lerdır -ıor e ~ 1 S 1. • 

1 
.1 k · 1 r hr 1 ta rngrad bava k :ıl'vetle-

ri üzerine barıf hayalleri kurma tir. Köylerdeki nahiye kong· Bu toplant d k layet kongrefmıe hı dirı eo6 tank kolhlnmı~ • • · 1 • . . • ı a mer eze . . . . 1 · t kvi rıuıız •ehrrn tımal maballe-
ya imkin yoktur. Almanya, hi- rel.,.ri de tıamamlaıımış v" bağlı köy uabi e)erinden ge- yoıu kaz.• ıdaıe hey~11 . . ıle Al::ıunlar asker erı .. il 1 ' ı i bombala 1 d 
li, bütün hamleai ile taarruz kasa kongreleri için delegele lecek m ahb 1 ayrıca Yıl&yet kongreın 19111- ,. ederek ven iden bocoma 

81 mış ar ır 
halindedir; Anglo·Sakıonlar el- . . . 

1 
d ' . ur llHlarl" merkez \ de delegeler seçil~oektir. ~ 1 0 ; Oıınup mahalle- Kızıl tefrid fabrikHı da 

lerindeld bütüa kaynaklara ae· rını se9mış er ır . oahıyehırinden s09ilen morah O~reoditimize göre bn a~ır anıyı · böcoınların• boınbalaoını,tır, Altrakaaa 
ferber ederek baaarhklarını art- Merkez kaaasrna bagh basla b h 1 . lerınde A ınan . . . t asar ulonacaktır. yıl viJ&yet koııgreın de topla- k vemııtt fasladır. gıden flmt.ndıfer yolu tizerin-
hrmaktadırlar. Ne Avrupa kata• ocak ve nahiyelerde de kong K yı t. k') d b" 1 k kar•• mo • b. aza et ı ~ en ııa ı- n aea tır . . 

1 
... dok cephesi n- de ı r tren bom bal anarak 

aında Ruaya; ae de Aaya kıta------------------- Aıman ar .m.o• 
•anda Çin yıkdmııtır. Bitün kıt M L r· d fak tanklarla müc-a- baf!ara ofratılmıthr. 1, apk 
bu eephelere JeDI •ilahlar ve ıntıRa rcaret Mü,iiJrlufünde Şeker için ::ıey: :.,ıamı,tır. Do va•i tan 12 ~i dörtüriilmüttür. 
malz.r.meler akmakta devam ede B k b yet ağır ıaok ıbtiyatıoın •Z Dogo cephelliode vaziyet 
cektir. Kaldı ki ikinci dünya I üyu•• ı·r toplantı aramalar ,,ıdoıtuuo aöıı\terivor. . cenuba nishetle durgundur. 
barb:nin ıoaa, ne Ruıya, ne de e " 

ld 1 T .. ki 11 •neh 6 Voronf!i ile Ore)de So•yetler 
Çin sınularındadır. Çarpışma yapı 1 Alınau ar er., " .,. J 

deııılaatuı bir lutalar harbi ma- ld ıafta oldajlıı balJe Grozni tudedilınittir. llmencıe Sov· 
bıyetl alaa dahi, barp ylae yıl· gapl l hflgesiııde i:erliyememişler- yetlerin ta 'rroaları pöslıör-
larca alrebillr. lnadi harp , buh- Stok malı rastlanmadı d ' Alınan bava ö11lerine k1'r tölmö,tür. 
ran demektir: o devam ettikçe, ır. 1 0 aiddJtli akrnlarda ---
b 

._ d d• ı ı u 111 yapı ·' v •• .. 

t:Satırdan 
isveç ıemisi 

ugl••• urumun uze eceğ ne m A M ..., v ti 1 t 
bel batlaaamaz. Bilikia memle- umı agazalardan bazı 8 .. kla- S0 tayyare dü.ör mu' nr. Şehrimizde ~ekor • -
ketler araıındald ... ,.erişler •e t .. .ı\J manlara gore 
gönderatmeler her ıüa daha aza emennılerde bulunuldu ması ilıtimali olanllH nezdirı- i 
laea1-br. Memleketler ha,lıca ı• Borliu, i3 (a.a.) - A Akeı a ele aramalar yapılmı,tır. >O • .. e 
ihtiyaç maddelerinde ancak kea T ınehatilin bildirdilıne gor 
di kaynaklarına ve lmklnlarana - - ica ı et mı~taka müdür- 5 - Y ıni l&pılan iıkele aramalarda büytik bir ıtoklıa bav anın fena gil mesirıe rag Stokbolm, 28 (• .a .)-9000 
dayanmak aorundadarlar. Harp lugunde bvvelln Rfın umumi nin ihtiyacı karşılamasın" kar,ılanmamıttır. Yalnız ufak men AlaıaHlar Kafkaııyarnın tonilatoluk ineç bandıralı 
devam ettikçe, •illi gayretler maaaıalar umum müdürü B. fennın i.mkAn .bulu!ımadıA'ı bir iki i mal&than~ "abibinın her tarafı od• ebemmiye· li mo vapur fi mal boa deoi•inde 
aadece harp tezgiblarana doğru Muammerin jıtirakile büyfık beyan edılerek dı~er ıskelele- evlerı" nd .. ı' mal11.th"'n .. Jerı'ndeki 1 k d tmi,lerdir hatm1,tır. Mürettebat korh-
.. ektlecek, batLa l_...hıalier en b" 1 d k 1 k il " ~ .. "' yatfakıyet er •Y e · 
y a -· ır top an•ı yapı lmıQtı ... ,. re e çı arı aca ma arın n- k' 1 1 H b' h ı 

b del d 
:w ~ k dk kl" "kd d d b f l il .. Ler., ~ ...... k yakı •ında ı mev- " '1Uf ır. ar m a• aogıcıo 

az a e otru hıecektir. Onan Bu topl t l . . mum1 ma5 au ya a r na ı mı ar an a a az a ..-"'" ~, ovro.... l · 
1 

Tü ki b b" b an ı şe ırımız güm . . • . . k r 1 yapılan •taarrus .. danberi bataralan ... -,--· 
ıç n r ye, ar ın u ve1a rük müdürü ı ~IPtme _ d _ Ü esnasmdakı me11uhyetm hangı rastlanmı,hr. Banlar h ,kkın- sılere " ' . ' 8 d 1 · · d d b 1 İ~-; 1 • 
. ı~leeek yıl biteceti veya harp . ~ ~ mu ur . makama terettüp etmesi icab . k· tar pöskürtülmöttör. ora a errnrn " e ı onun a '"' 
ıçınde daha iyi •iicadeJe ,art- ıthalatçı •e ıhracıtçı birlıklen d ı>i' da k ırnant takıbat yapılaca 1200 •tıir alınJDı•tır. Terek bolmottor. 

lara bulacatı ribl 6mltlere ka- ~mumı k~tibi ile şehrimizin e ec.B~tün bu meqeleler geniş tır. ,. 
pı,malmııa, olanca kuvveti ile ıthalAt •e ıhracat müeıselleleri b' k'ld · · l h ---
lıt i baal divA1nıa batlaaacaktar. sahip ve mudüıleri L. nka ır şe '· ed •A ösa.~~ml ıy~. a 
Kendl keadl 1 "d t . . • ,,a vası ıçm P. g rn u mu;; ve Belediye meclisi 

d 
L" _• ~ 1 are e memız müdürlerı hazı. bulunmuşlar umumi mıı2'-ıızalar umum mü 

ma emaı •umkundür oau mat- ~ 
1 k b

. . b 
1 1

• . • - •e umumi ma~azalar iııletme dürü B Muammer ve şehri-
• a, azım uaua yet erımız~ go v · 

re en •ygun tedbirlerle elde ~evzmı etrafmda görüşmüşler miz mtidıirfı B. Ethem 1 zzel 
edeceti&. dır, Bu görOşmelerde: tırnenııileri en kısa bir zı m:rn 

Türlıdye'nln barpdıtı kala- 1 - Umumi ma~azalar da nazuı itibara alacaklarıııı 
cağı da ula kim.ey• temin edl perıonel ihtiyacnım kıtrşılan. bildirnıişle~ .·'e kendileri~ıe bu 
le~u. Aırıa ve aabeı harp, büa ınası. i~lerle ı lgı!ı te:ekknllerm za-

2 ikinci teşrinde toplanarak 
mühim meseleler görüşecek 

butüa duracatı rün• kadar, .. -
2 

T" . . l . _ bir olmalıtrını ve yardımda 
•ırtmaçlar lıaynat11hr. Türk •a- -1 ır:OJ ış erunn tuc. bulunmalarını istemıılerdir. . . k larına b11dirilen rosoameye ~ildir. Ayni 't'kilde belediye 
tanda,lara. ~alnız harbla uz•n caraD ma ı Ç•. uınaımn kolay- Hu iste~e gerek tüccarla- Yeni belediye uıec!11ı a- .. arteai öoti beleltiye encümen azaları da ll•nti• 
•lr!ceti gıbı hiç de bot olm•· laıtırac..ık şekılde yapılması. . k 1 t k t t lantı möddetı olan gore pH g "" 
yan bir hakikati bütiin acalıtı 

3 
runız ve gere ıe rasm e~e - 000 op . . .. ti top· meofüıi ilk i• oluak yeni be- Partice has1rlaomamı,br. 

ile kıbul ederek detil bir gün - Bır .lnpah nha ve küller ahenkli bir tekilde yar ikinci tefrİDID ılk ıon b" . lediye reisini 11e9eo"kle:dir. M r b 
olanca milli •üdafaa 'kudretle· AOndurma yapılarak ma~~zaya dunda bulunma~ı vadetmişler lanaoaktır. Ancak .ayın . 

1
.r• ea ıs ondan 1tonra 'eb-. · t l ~ · ,.. d 0 ıkın Yeni belediye reisi bak kında · t J' lt • 1 rinia imtihan meydanına abh- gırış en evve enanm ve hey- lerdir. Mmtaka ricarel ·müdü- pasara tesadtif ettıll§ıo " re 

81 1 Pı"r ıt eri ıörötecek 
cıtı tehlikeaial de ıöıı:leri 3nün etiuin tesbit edilmesi rü B Sami alı\kahlua alınan ci panrteııi gönü toplan~ra~ parti yoklamaııı yapılmadı 'h bil)assa sn iı,lerirıdeki me 
d~ t~t~ah~ırlar. 8u i1e yalaıa ·' - Umumt ma~azalarm 1üzel neticelerden dolayı te- rnznameııiodek~ maddelerı mu i9in kimin Puti namzedi ola ı morla.da itfaiyeye ait meatı-
runum.ubalilıdare •t•deyl dedtil, zammhk mesuliyetioi ne su- ~ekkür etmiştir ıaak.Jre edecektır. ı· aza- rak bilclirileoeQ'i mR16m <le- leleri gözden ge9irecektir. 
yedeklı a unmamnı a em~e ~r. retle derulıte etm~si . bed ı" U . b 1 ti Hasırlauan •e meo ıs --
Devlet bir ntaa toprata uatun• . ıca 8- ıun türen u top an --------
de ,.a~ıyaa inıaalann daıında ce~ı. tbu suretle sona ermiştir. -T.. /arımız 1 Sabit gelirli Lı•b d 
:·i:a~:y~:~::rl~~r d;:;:!~.=.,h·:~: Arkası.nda u·· zu·· m Hucacrarı·çten ı' Memur ve müıtahdimlere erya a 
likamazla, fUUrumada, akhmızla Amerek biııaimiıı:le onu bb , ••• yoruz. o Ofiı liatına un oe 1 an 

:i:~:: ~:!r:,t~~~a ~~rpi~i.::·!:!; olan yu·· z ı·ıral klar Pirinç ekmek verilecek askerlerı· 
fert, harp ekonomlıinin, bürri· 1 
yet •e htiklll politlkaaıaın •a• • k S b"t ı· l' hlbiyiı, vazifeliıiflz, me1ulüyüz. ... k getırece. a 1 ge ·.' l m. emur •e 
Harıtan azanlar, ne raparlaraa geçece müs:ahdımlere Ofis 8'.illf fıl\tı Vaşington, 2S (a.a )-Har 
yanlarına kir kalaeatını aan••· ı . Tıcar el Vekileti harıçten nı bu~day •erılmesı hakkında biye nazırı Sitimtlon bava 10 
la r, vazife •e meaallyetl •e aa• bu""day •e prı' nç ınübayaası.na •İl~yet makamına ve Ofise ı·ı k ı A L d Ç L L IS " 

1 e °' ledilen Amerikan aı-
lllu kendllerlad•n batka annın r1eaıın a GftOHROle Boıası bulanan muvafakat ed~·ek lüzumu .K~- emir aelmiştİi. kerlerhıio deni .. ,ı 1 
tatıyaeat• Jilk ıibi tellkkl eden .& 1. J ı..ı · f d ld Jı .. lı k d"t k çılmıeı ıçın rı yer ere 
ler aldanıyorları bii,..k halk ,.- )'uZ ıra IR ar e auii en alaırılaca dar a. re .1 

.. 
1 a 'thaJAtçı' Bu bnidaylar vil~yetçe vardııını •e daha birnokl 

tebr-iınız ıhracat ~e 1 • • y arı-
taalara lmm• meafaatl koruyu· . . . kAt' li,,ine mı ve ekmek yaptırılarak ta- nın gıdeceıini ıiiylemı·,ı : r . 
eularının teclblrl~ri ile beraber Gelirken yulda kazııya maması için Merkeı Bankuı bırlıklerı umumi . ıs. •P fi 1 . 
ola•ktar. utra:van yOz lirahklane •eda- ıubfılerine mOrıcait edilmeıi- telle salAhiyet "armııtır. öre yın e~ılecek bir fırında satışa Sitimıon Liberyaya ~ıka 

Hattı aade harbi değil, evi· .olden kaldırılacıAı bakkmda ni, mamafih arhsında Çanak Ha~er ttldıtım~ıa. a arzedıl€cektır. Bu huflUltaki 1 rılan Hk4!rler bakkınd' iıte-
•İu da ... verirken, nic• bull- M k B ı . t f d kale botazmda hulur.ıan para- lskerıderıyeden eehrımız tOc- hazırlıklar lamambrımıı k üze·' ntm isabata kar,. btıoon • 
, 1 1 b l" tacak er ez 81l•8SI aıa ın an l . . J -1 dd"t teklifler d' •••• aa aı a lrllkte ıe ıp ça b ' ld ' .

1 
h b b • 1 d arm bır yJI daha tedarık edı- car arma mu ea 1 re ır. men aılt-rt b k . . 

olaa ve taltif bir bale kaç yıl ı ııı ~ıı 8 er azı ,er er e lerek 9 ılda Meıkez Baııkaıı vaki olmaktadır. U b : are &tla ılgıli 
içinde kavutacat• belli olaııyan teteddude u~ruru~tır . L l 1. d ·"'°· . · ı 1· . Ya'·ında civar memlfket o ve uiday ver ıleeek oldufnnu, tefıirdı bulnnmaL 
it k d- _ meraez ermce e_.ı§tıll Ect ını 11 l 0 b .. • 

or a~ç harp aonraaıaı da luıu· Merkez E3anhs· bu husuı ve orkaımda OzOm aalkmıı lerdeıı külliyetli miktarda li- memur ar ım eyRnname alın mumkön olamıya(aıını ma-
neeat s. Bant ça111 çalar ç• illa• ıı· bl · · ı. ~d makta ve kd 1 b" f' lima.ı.rnı •••ilerle dolacat1111, ~ alikıdırluaı ıı te ıl ya buluoan yüz liralıkların iJEÇe- mınımıza uc.u1, ıılle ay ve mı ar arı le'i ıt m" 1 

mtimköo olnnoa balkı 
,Q_ 

0 
ikiııciue) ;arık teıedd11de aıhal kal- celiDi bildiımiıtir. ,iriıoç aelecelı umuln.akıadır. olunmaktadır. tenvir edecetiai .a.ı ,~,~ r -ı•••d~ 

ci teerio 
9(2 

1 
Sayı 
4350 
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2 4 - 1 inci Teşrin 1942 Cuma tesi 

Mersin ve Havalisi 
YAZAN: 

Kurtuluş Emin Aslan 

VENi MERSiN 

Zavi mühür i 1 a n 
Al)amur Malmüdiirlüğünden. 

Namıma me.bkftlı zati 

ıoöbtirtiınii Zl\Yİ ettim. Meııı
kftr miihıirle biç kimıeye KARAKAŞ l 

Tahmin edilen Ciaıl 

kıymet 

Miktan 
M. H. 

Mevkii HUDUDU 

1 
SQVQŞl •Jlk milcndelede Mersln 1 

ve havaliıl fedai mllfre [ 

hatlralarl 1eleıl U m u m grub 
kumandanı. 1 

borooın yo!<tnr. YeniRini afa

oa~ımdl\n e~khıinin hükmü 
olmaılı~ı ilan olouar. l ı O 00 Tarla 20 2 ı ı Kilise üstü Şarkan ilacı Bedri hendeği, şima

len, garbeu ve cenuben hendek. 
------------------------------------------ıı-

Artık Mer in nzerine akm ulılıııtsl için mevcut kuvvetimizin 
bir intizam tam dahilinde hölOklere tak imi ile dtılıtt seri ve 
kttlt tedbirlerin alınması zamanı gelmiş bulunuyordu. 

Bnynk kurtarıcının bu tmir ve talimatım aldıktan yarım 

saat sonra halkı ve kadrolarımıza girmiş bulunan bUtun zabitan 
ve efradı bir araya topladım. Buralltı geçen sahnenin kut. i ihti
şamını hiçbir zaman unutamam. 

Kudret A9a'! 

Zayi ekme~ karneleri 
Mer~indeo aldığım 21757 

22217, 83879 numaralıekmek 
karnelerim ı zıt yi ettim. Yenile
rin i alac'lj°{ımdın eskilerinin 
hiıkmü yo~tur . 

1 f>O 00 

100 oo 

" 
~75 70 ,, 

" 
9 t 9o ,, 

arkası 

,, 

ŞP.rkan ça,·uş p111arı deresi, gar
beu sığır tarağı \'e ) ol, •;imaleu K İl'
yako,·e Hacı Hascıu, cenuben Hunı 

kilisesi ,.e koca hendek 

Heyeti temsilıye reisi Bnynk Önder Mustafa ıfonıalın telgrar 
larında izah olunan istiln kuvvetlerinin Tf\rk milletine reva gOı:
dükleri zulum ve melanetler kenc1ilerinE1 okunurken astı TUrk 
halkının ve kahraman mUcalıillerimizirı bu hak:,ızlıklara isyan 
eden .heybetli seslerinin yanar dağlardan rışkıran lavlar gibi 
korkunç bir şiddetle kOkrediğinl gördOm ve işittim. 

M.ersiıı: ı.\lab ııadiye ma
bı.1 let'linde 132 No. lu 

tn•Jo Mt'h "lled Göllü 

(1362) ., 

Şarkau çavuş pınarı deresi ve ara 
bacı Nikola, garlJeu sığır tarağı ve 
ydl, şimaleu Kiryako cenubeu ara· 
bacı Nikola. 

45 96 Kilise üstü Şarkan arabacı Nikola tarlası, şima 

Sat;iık tarla 
Millt birliğin do~urduğu hu muhteşem ve sarsılmaz varlık, 

kadınlı erkekli bir topluluk ve bOUlnlOk halinde ,istiklal duygu-

len Hum killıyası kfryako, garbeu 
) ol, ceuubeu Hunı kalı~ asındaıı !net· 

Menteş köyünde kayıtlı rök larla. 
unun kalplerinde çırpınan heyecanla düşmanların yaptıkları 

mezalimi hicran gözyaşlarile dinlerken kaşhırı çatık, yUzleri 
6 ık, içleri kin ve nefretle dolu.. Salclırmağa, alılınttğa sabırsız

lanıyorlar .. Esir yurt parçalsrını kurtarıııağa and içiyorlardı. Bu 

toplantıdan sonra mOfrezelerime şu emri verdim: 

buluuarı ve Kapılören köyü- u· · t · d"I k · ı . l d ~ . . .. . uır cıus \'e ta anun e ı en ıynıeıı yuırnrıcıa ~azılı l un Jaı au n • tı:uı 4 
lnu~ Sakıı.ör:n mevkımde eskı parça t:trla 8-10-942 tarihinden 28-J0-~4~ 1arilıiı r ~adar· ~O ~Ürı müd-

ı ~lçı~ so 
1
dl'>o

1
um tarla stabtıhkhr deLle satışa çıkarılnuşur. Talip olanlar111 ihale güuii olaıı 28-10-94 2 Çar-

a ıp o<rn 'lf'm. ma aamız b .. .. lO d , I .. d .. 1 ........ d ·· ı . ı.·ı ·ı J k 

l
idare memuruna mürac.aat- şaıu a gunu ~at a .~nanıur nıa ıuu ur u,.;uu e mnteşel\l\I ı m e o· 
tarı. (IS29) 5-5 ıuisyonuua ınüracaatlara il6n olunur. (1327) 18-2 1-24-27 

Mağara: 12 Şubat 335 

Müfrezeler emri 
Madde ı - MUtrezem bugl\n<ltm itibaren berveçbizir üç 

bölUğe ayrılmıştır. Birinci bölOk MUiazım Mu:,taftt Nailin emir 
kumandasında; 

lktnci bölQk (e ·asen başçavuş ve mOfrezemce zabit tAyin 
ediJen Şahin efe) Tahsin efendinin emir kumandasında; 

Oçoncn böink (ihtiyat zabitı moırı2.ını) Ali Rıza efendinin 
emir kumandasında bulunncaktır. İaşe zabitliğini AdırnaJı Hacı 
Ali, yaverliğimi de Adanalı Niyazi yapacaktır. 

2 - Emir zabitim oğlum Şinaslclir . 

S - MUfrezenı suvari kıtası kumandan SOleyman beydir. 
4 - .Makineli tOfenk kumandanı .Mnhlzıın Tevfik efendidir. 
5 - Halihazırda mevcut ve meınuriyE\tte bulunan ve peyder 

pey gelecek olan efrad; mntesavlyen hu bölUklere ltıksim edile
cek ve bilnhara tarafımdan teşkil edilmekte olan suvari kadrosu 
ikmal edilecektir. 

6 - MOfrezemde meratibi sllsilei askeriyeye riayet isterim. 
7 - Efradın yiyecekleri ve giyecekleri her vakit tararırııdan 

muayene edilecek melbusat tarafımdan yapılacak tevzi cetveli 
mucibince ve bölOk kumandanlarınca (muhtaç olanlara) verile
cektir. 

-SONU VAR-

i J 1 n 
Mersin Belediye Riyasetinden; 

Halk Dağıtma Birlikleri Reisliklerir,e: 
Halkın aile ekmek karu .. ıer"ni dağıünak için 

1 
istenilen defterlerin bazı bir.likler larafuıdan he ... 
nüz getirilmediği cihetle karne tevzii işini sektru-e 

: uğratacak olaıt bu halden dolayı nıüıebbipleri 
1 
hakkında kanuni Lakibata tevessül edilnıesine 

1 

hacet bırakılmıyarak derterlerin ttcilan beledi)e 
ye getirilmesi tebliğ olunur. ( 1353) 

OrmDn emoali aatıı ilanı 

içel Orman ~evirae mü~ürlOüünden 
Mikdarı Mobammeo 

Evimize 
düzen 
verirken 

i Hacmi Bedeli 

R a d y o ç •• ~·:ıı:.. ~~i ~g~ Lir; ~-
T • ır.· R d ı 1 - lçel vilayetinin Ananıur k.azası dahilinde ur ıre a yoau 

ANKARA Rıırı , 0 u hudutları artııanıede yazıh Yellice devlet orma 

- Birirıoidtm artarı -
Cumeı teeı - 24.10.19(2 nuıdau 19 l metre küp dikili çanı ağacı 9 ay 

7.30 Proaram ve memleke Loat İP.erisiude ~•karılmak üzere 20-lü-942 tarihiuden 
ply aların evinçten birlbirioi l' ·T 

kueaklayacağını, ithal ve ihraç 7 32 ararı itibaren 1 o gfın nıüddetle açık arttırmaya konul 
Vılcudumuzu oalııtıralım 'l . 

ticaretlerinin gümrüklerde he- 7 ~o A" H b 1 · 1 IUH"' UI • .~ )ana a er erı "' 
men koklaşacatını HDnedenler 8.30 MOzık: Senfocıkp roaram 2 - Arlllrma 2. ı ı 942 tarihine nıüsadif 
rene raflettedirler. Bant sadece (Pi) Pazarle~i güuü saat 11 dJ Mersin ornıan bina-
yaranın kanını dindirecek, fakat 13.SO Program te Memleket Ha& d a 1 kt · sın a v• pı ac~ · ıı· bastrıyı yataktan kaldırmayacak ararı J .... • 

Müzık: Türkçe pıaaııar 3 · Beher gayri mamul metre küpün n1uhan1-tır. Harbin yeryüzünde otler 13.33 
yıktığını , naili nizamlara altü t 13.45 
ettiğini, nuıl muvazenuizllkln 14 00 

Ajane Habtırlerı men bedeli 490 kuruştur. 

yaraltıtını harp •Onraııada gö· 
reeetiz. Milli çahşma kudreti 

Müzık: R•raseıicumhuı 4 - ~Juvakkat ıenıiııat 71 liradır. 
~:,~dosu (Şef: Ihsan Kıla 5 - ~arluanıe ve mukavele projeleri Ank.ara-

mizi, bla de yıllarca seferber tat l4.30 Aukara Sonbahar at ko· da orman unıum müdlirlüğü ve Mersinde or-
mak zorunda kalacağız Hakika· eularıoın ıehminlerı ınau çevirge müdürlüğü, Anamurde orn1an bölge 
tı görmek, tehlikeyi görmek, 15.00 TEMSiL "Şu pahualaıııu ~efliğiıuJe görülebilir. 
vaz:lfe ve mesuliyeli nörmel<, ,,. d J 

.. raplı"ını oQrn buıuroı 6 isteklı.lerı·ıı Tı"carel odası ve ı·k i e bı"r .. 
ablikçı ve renlııt diıipliıı içinde oıusunuı? 

bütün dunya milletleri ile bua- JS.OO p, ogram te Me::nlekeL Jikle belli edilen gün Ve saatte ihale k.ODlİSJO-
ber bizim de, harp dışı kalaakta Saat Ararı nuua nıiiracaatları (bu vesika köylülerden isten 
harp içi ol•ak dil geçirmekte 
oldutumaz milli varlık i-Jıtibaıu 18.03 MOzlkt Radro dans oı- teuruez.) 
Dl b ~arma gayesinden bnşka 

h.ı kayıııyı bir tarafa bırakmak 
iyi ve uyanık nt•ndaşlığın bat-

kestrası • htır leldea pro· 7 - Satış açık aruu·ma usuliyle yapılacakıır. 
aramı. (Şef: N Eeeagin) (1SS2) 20-2,-28-81 

18.45 R idJo çocuk kulübü 

i ıca baaaalara olarak kalmakta 19.30 Memleket BBU ayarı te ~----,-----------------1111!. 
dır. ajanı haberleri, 

F. R .. A. (Ulus) 19.45 Serbeat 10 dakıka 
--- 19.66 .Müzılr.: l!'eeıl Bereli 

G t 20.15 Redro gaze\eıi 
8 ze 0 20.45 Mürikı Şarkılar. 

Sa tı-Cl Si 21 00 Kouuema (Kendıwiıı la· 
111rnlım) 

Ademi iktidar ve Bel••flfelılifine 

KARŞI 

FORTOBIN 
21•15 Mzzik: Dınıerioı itıtekie'rı Reçete ile satılır. Her eczanede bulunur 
21.45 Konuema ( meılekler ko-3fl)70fUZ 

Gezetemizi sabahları 11a- uueuroı) S. ve l. Muavınt't Ve~lletiuin ruhaahııa haizdir. 
taoak bir 9oooğa ıbtiyaoımız 22•00 Müzılr.: Radro Balon or- Cenup mıntıkası aı· anı Bahri Diril 

kestra11 (Şef Necip Aııkan 
"fardır. N 122.30 Memleket fll&at ararı Yatcami civarı o. H - Eakl SelAalk S.akaıı 

Arzu edenlorin Yeni ajanı haberle;ol banalar (1167) Po•ta Kuteıu 105 
Mersin idıre müdiirJü1tfi11eJ22.50 Yarıoki Proaram te( _____________________ _ 

müraoaat1arı. tapanıı. 

Sayın ınüşterilerimize 
Müşterilerimizi meıuuuu elmek gayesile 

istaubuldau yeııi hir .. 
e kadın ço~apıarıııınGomlek ustası 

fiyatındaki aruşı gözöuiiıuJe lutaral. kaçak 
telleri tamir içiu bir: 

Makine ve tamir ustası getir tilmiıtir 
Mutedil fiyatlarla i&tenileu her şekilde erkek gOm

le~r yap!ırıimakta ve çorap tamir ettirilmektedir. 

Miiessesemizde kadın elbiseleı·i için kap
ı m düğmeler de yapılmaktadır. 

Mersin: Gümrı1k meydana No. 17-18 
<1345) Ali Andiç 

Memleket Hastanesi dahiliye nıütahassısı 

Dr. Hasaı1 Tahsin Soylu 
Bn ere askeri hizmetinden terhis olunarak asli 

Yazife i be.ışuıa dönmö~ oldnAondan mulaterem ha ta

Jarıoı Hastane o"ddesiodeki eski evinde JrnboJ ve 
teda1iye La.lamıştır. 

~------------------------~ GARANTİLİ 1 
Di1nyanın eıı sağlam 

1943 model Atman 

Lorenz Radyoları Ve Radyo 
parçaları 

Resmi acenteıne gelmiştir 
· Garantili Radyo tamir edilir 

Şekerleme, Biakuvi, Çiholat, Valiz_ 
ve ayakkabı gelmiıtir. 

Köşkerler karşısında 

h'ehmed Gediz 

------------------------------------------Vurddaş! 
Hava kurumuna üye ol 

--~~~~---------~---~-----~~~--~~----


