
c~ı'..TNDELIK SİY .A.Sİ :E:.A.EER FİK.IR. GAZETESI 

Ankara 7 (Yeni Mersirı) - An· 
k 4 rada s l Bi rinc:i Teşrinde ı esı m ve 

heyk~l sergisi JtÇılaçaktır. 

!h.'nbt "Ye tımum ı·e,rıyat 
.lıfhdörll 

J< ... UAD r\KRA' 

ldart' y,.rı 
.•• • • ., ....... "•t•h 

Sayısı 5 k ruş 
Telefon No. 82 

Pf.arşenıb 

8 
l •ııcl lPer ıı 

19j2 

Yılı 1 
15 

Belediye seçimi 
============---~---;:~~~=--=-~~-S talin g r ad Fenerbahçe geliyor 

Emre itaat Sporcular arasında 
etti 

Rey verme müddeti bir 
hafta daha uzatlldı 

,., ( ) Stıı.-Mıı~ko va, / a " -
lingrıul miida.faacıhuı RllVB-

,. 1 S vaMtopolo 11n·or. h ... ııvvet or ~ 1 

v • \ . MMa 
geride hırakmıyaollk m 0 

hazırlık tamam 

rell6 dövii~flyor. Evveloe ve-

rilen emre t"mam itllat edeu Bel~dı) e meclisi nznları mıştır. !encümeni hunun iilıerine rey . oa 
Stalingracl müdafilerı uyı .. 111 tıı;nıek ıçin rt-y veı 1110 ~,ak at dün akşam roy müddetini ayın on dördüne ü~tün olan dü,ınaııa karşı go 

muddot ı evvelce telf'cliye m~o ııandıldarına reylerini bırakan kadar uzatmaga karar ver-
. . . . . . . "iii\ göğiifle geliyor. . lıHı 1 

Lr dındıuı ııelnz ~ön nls-ı ların hsleHı koııtrol edılmış mıştır. St 
1
. d 11imalindekı . . ı ıcıgra v rlk tt\ hıt edılmiş ve ayın vo halktan mıihim bir kısmı Bu hososta beledıye reıı 

1 
Al tanklaıiJe do-

. ' . . . Rtep er m"ü hırı ıcı gurıüııden ıtıhareıı nrn reylerini kallannıadıkları ligi tarafından 11e91oılere hıta-
1 

d 
d d o or. lıalk fi. ını kııllıuımağR ba~la göriilmiiştiir. Heledipı iııtıbap ben ~erile'l il&o aşafı a ır: M.oskoya, 7 (I\.&) - Sta· 

l l a n liogradıla tiddetli 9ıupı,~a
lRr d8vım ediyor. Fahraka 

Mersin B Ied · R · t · d ın•h"lleı.ioe kadar ~el " c1u,. e zge zgase ln en: ıuan pllokörtölmöıtiir 11 Al F bahçe kulubü futbol takımının ~ehrimize gelmesi 

ll'll'd iyr. 'il'clis i azaları . eçiıuiııe ait rey ınısulalarmm kabulfı için ınan piy•d• tanh im~• edil-

ı a~ iıı olurıan 7 günlük rniiddel içiude miiutehiJ,lerin yarısından fazlası mittir. 

~::~sundo sporcularımıza büyük kolaylık gösteren 
Sayın Volimiz Sahip Orge 

ı·t1 ylt1 ri11i kullaunıadıklaı·ıııdaıı dolayı rey almak miiddeli bir hafla uzalll- Londra, 7 (" •.)- Boyter 

uıı~llr. Tatil ~'Ürıleri dP. dahil o!mak üz~re 14-J 0-942 c.·arşamba akşamına ajansı Alman ordoımııon bir 
'"' • k d b R• da geçirıoeıe 1 1 • d k d · reylerın ış • a ısya · · kHtı31' tN' gun Saat 8,30 an 12 )e ve 14 deu l 8,30 za a aı ... mecbur oldot1.1no, bonon 19ıo 

Fenerh"b9o f. ıtkımının bayramda bır k:ıç mn9 ve A~ -

b · oiı !itlet!erile mhsabaka yapmak iizero Me ·ııine 
rıce 'e rı ı 
eleo"•irıi diin yumı,tık. . .. 

k3httl t•dilflcegi ve sora günü sanı J 8 den sonra rey pusulası alıumıyacagı bazırlautlıgırıı fakat buunn 

bildiri· SH) 111 ~WÇİCİltlre bilinmek Üzere İlllll olunur. agıra mal olaca&ını 

g Ogrerıdigiınize göre Feııerhahçe takımı Oun Krtesı go-

b · • dd hulonmak iizere yol.a çıkacaktır. nü 'e rı ıuız 
Memleketimizin mömtıız bir ~-P''rcn ta.kı~nmı . ıe,kil 

Milli Şetin 
ti&JI Jar kralına 
tebriki 

Ankttra 7 (a.a) _; Rııl~ar 
K ıı h ~met lı Roıisin tahta 
·ıkı.., yıl .'5nüuııı mu 
n eu ıı Heı'-ıcumhu umuz 
t mel 1 önu ile haşm0 tl Ho 

a tt-1b k ve t şekkur 
r t€' tı edılmıştır 

100 lirahklara 
dikkat ediniz 

C mlm yet merk~z hrn· 
ka ıud n bi dırı idi~ ne ~öre 
Rr s cı :l hu İsmet İr101 ünün 
re ımı ım trı~ıyan ve Avrupa 
daı g ıı keıı kazaya uğrayan 
ve bil h pi n pıyasaya çıka 
nım ıy ı IOO lıralık banknot 
1-ar J~n b zılaıı lıer nıı~ıls1 
g zlıce mefYıl kete soknlmnş
ı ııı Hı yuk uk ıtıbarılA e1d0 

m..,vcut Atı:ttm ka.n resn mi ta -
c:ıyarı 100 lira ııklar a benzeyen 
fak at o t sıı d'l ismet lr önü 
uıın 11 mı bulunan bıınknot 
laı 11 ~ye~medıRı içın halkm 
hmıa çok dık~at etme"' ila.ve 
edılme~ıedır. 

Ôğ andığıme göıe bu yüz 
lıralıkl un tedavtild n kaldı
rılmı-4SıDa karar veıılmi..,tir . .... 

15 Bırincı Teşriı 1 942 den 
itıbaren bn ynz liralıkı·~r ta

meu tedavülden k: kacak 
m:-ı 9 yil müddetle \l"rkez 
~~nka ınça kabul ed 1 c k'ır. 

Vilkinin 
terrt asları 

C. Halk Partisi 
Elvanli kongresi 

yor. F babnclileri kar~ılamak uzere şehnımzı1c:kı bfü-eden eııer Y 

'dıue h~yoti azıııoıııtlan hir ~rnp il~ il}> HOuhr v., ı;.por 
ge 

1
. 1t 11 ıuıhır ve Fonerbah9~Jilt•ıe meftun olan l üvük işlerıle De 1 H-v • • 

. !abalık brafındaıı Yemocd~ ke.rşılanaoskJaıdır. 
bır ka • . · r· · J ı. k 

1 .Fe·ıorh ıb 9etıler şebnmızın mum 111 '' Rl'aK a Hcaaı 
. de &"ili za·na•ıılll ş~lırimiziu gi>riilme~e dt1ğer yerle-

gö n ler .; i 1 · · • ı 
. . b .. raıl" [lMtakal ha ıçe erırıı ve oıvarıııı ua ge-rını ve o .. 

Amerikan 
ingiliz 
protokolu 

Menin merkez kazasına l ukereler yapılmış ve ~çık. rey ) Ame-
bath 101 köy 'H 10 ••halle ile r•pılea 1eçimler netıce.ınde Ne•york 7 (a.a .. - . 
ocağı ile 6 dış Hhiye ve 3 iç Eı .. oı. ... bly• idare here tine rika Birleşik de•lell ıle f n~ıl
nahiye parti kongreleri kna 1 Mehmet Yltdız. Mehmet Aklan, uında bir protokol ım-

zf'ceklerdir. 

_Bekliyoruz-
ldare heyetince tayin edilen ta- Ali Toplu ve yedek b~hklar• ı~re ar . Her türlü madde 
riblerde yapılmış ve bunlardan Durmuş Yıldırım, lbrahım Le· z~lanmıfl~r. I mmı altka 1. • B Sahip Örgenin Evet: senelerce 1 ürkiye fam Va ımız ı . 
ıonuncuıu olan Elvanlı nahiye nizlaan •e Melamet Yılmaz ıeçil· mn nıtklıya ' 8 8 1k \ enelce 
kongresi dünkü ç ... , •• b. ırünü mitlerdi1'. dar eden bu proto (\ il ıoın 
Tömnk köyünde bitirilmiştir. Nahiye kongreainden kaza k&bul edilen malz~me P. 0 

. ı derin ala pıyonluğunu elinde tutan, Av-b-1 mız ıporg-,a o an 0 ı• Rhil <Jlanlar· rupada muhtelif turoeler J'•pan 
kaııo• yalcınd•D ş Fener takımı; bize nefeı 
danıs Bu defa, Mersin ıpor t~- kabiliyetini, futbolun incelikle• 

28 kö1 ocağının delegeleri konwrealae del~ge olarak Mab- kısmından ibaretıır 
tarafından aktcdilen .,e kaza mut Savaf, Ali Toplu, Mebmd 
kongresine 9 delege ••çilea bu Aldan, Mehmet Yıldız, Musa 
kongreye partili arkadaşlar çok Saveı, Mehmet Ôaalp, Ha••n 
ehemmiyet ••r•itler ve vlliyet Yılmaz, Muıtafa Erdoğ~a ve 

idare heyeti reiıi Rıza Bozkurt, M ~rainden Muharrem Yetıa~ ye· 
kaza idare heyeti reisi Doklor dek d~lege olarak da Mehmet 
Aptullab El"soy, kaza idare bey• Keakhı. Yab,-a Diri, Ahmet 
etinden Fahri Merzeci ve Hakkı Şlmtek, Ahmet Bulut, Oım~n 
Deniz bu kongrede de hazır bu• Kabakçı, Muıtaf a Tul, lbrabım 
lunmutlardır. Toker, V•ll Kaate •• Emin Akıt 

1 e bü1ük bir gun . . 1 - ._ 
riblne yen v rını. ur"' çocuğunun mu&ıav•· 

Romanyada 
zirai durum 
fena 

daha kuandıııyor· met ve kabiliyetini ıröıtencek· 
BüJük bir gilo diyorum çün tir. 
u • sporunu tanıyaolar kü: tyıerllD - , 

ok iyi bilirler ki bolg m'.z •p.o 
ç l t bul ıporile buracıa hıç ru ' an 

' 1 mamıf •e .. •'nelerd~n· kartı aş 

. - lt ve çok kuvvetJe arzu berı um 

Fikret, Eaat, Melih, Cihat 
gibi yükaek oyuncuları görmek 
içın bölgemlzdeo u batta diter 
bölgeludeo •k•n akın sporcµla
rau gelecetlae eaılniJ 

edilen ba tema11 nıhayet sayın 

Bu .. kret 7 (a.a )- 8a1Jvekil l'mlıin teşebbüılerile Şeker 
Tömük ilk okulunan a-enlş seçilmişlerdir. 

bir derıhaneaindc yapılan kon· Bu mühim koa1rre ~·· nebi· 
gre çok ıamimi olrnaş kongre ye kongreleri 11ona ermıttlr. Bu 
rebliğine Mebmd Öz.ip ikinci .,.,. 25 inde yapılacak olan mer 
rei•liğe Mehmet Yıldız kltlplik kez kaza kongreainin çok har~
lere M uıtafa Erdoğan ve Meb· retli olaeatı •öyleailmektedar. 

' d va ı 1 - - t 1 . . u i-1 .Antoouko ti· b•rramın•• birine ıunu em n 
oıua"VIDI JP .... -

edll•'tl ir. 

Bizi bu işi, ta111 bir batara 

ile •ona erdh mek için bütün 
halkca büyük aeıe, büyGk hare 

kt:te ihtiyaç vudır zannındayız. mi.tir ki: . il" ziraat Bölıemh ıporanun kalkın· 
«-Baro doi'Y

111 
da hamle kudretinde en - 'kl"kler nıuın ' 

okonomilünde buı ekın ı ltüyük dutek olan Bay Sahip 

f t . i aye edi· met yılmr.z ittifakla eeçllmltler Mtmleket men aa ın ıı d . 
dir. nen partili arkadatlanmııın aı· 

Tardır. Ayrıca "u baskrn_ı, Ôrgeye oe kadar h•te-kkür etsek 

kuraklık. feua doru~ , .. ~- azdır. Ve Mer11ln apor tarihi el: 
yeti doJayuiJe 600 hın be. - beteki bu, büyük kardeşi ebedı 

Öyle ki: Partimiı, belıodiye'" 
miı., dihr teşekküller bu işi 

0 

günler içln en ön plina almalı 
halka •poJ' zevlunı doya doya 
tathrmaladır. K6ylü halkırnızın dilekleri ma baysrh başarılara ke•at•• 

üurinde durularak hararetli mü larını caadaa 4llerla. 
cak 10 bııı •••falarıada .aklayacaklar 

tarlık yerden. an 1 Civar bölgelerden a lu: k 
1 . • Bölıemi& aabatkanı Mubar· . . ~ 

hektar oki mıttır. memur rem Vegia, ajan Edip Boran sporcular ıçın tiındiden ora md· 

C.H.P. 
Çamiıerif nahiyeai 

kongre•İ 
Oumbnrİ) et Halk PartiMi 

Oamiterıf 1111biyeRi kongreei 
evvulki giin ı-ıaat 21 de Parti 

bina8ında yapılmı~tır. 
Kongre riyb~etine Vil&yet 

Parii i\lRre lıeyoti azasından 
Foatl Mfüel Re9ildiktt'11 ıoora 
idare heyotı çalı,w• "Ve he
fi,LJl UJlOrları okuııruo• ve 
kah o 1 edilmiştir 

Ocak konpelerinden ge 
len dil6kl.ar tetkik •e teebit 

1 

1 Ya ngln Hük6m•t yakında ılbl kıymetli elemanlara bulu-, buatuıa, kulOplerhıe ıüratle ma• 
lar• yardım edeoektir. naa, b8lgemlz •pora ne kadar 

1 
lümat vermeli ve hele Şeker 

Dön uat 21 raddeledn~e ötünae, haklıdır. 1 bayrami ~ibi bir günde bGyük 

Oamaniye maballe11iode il~;; ırak 8af08ki/i Yatlaadıkça olıunlatan ve ıpor gününü tam ittiyak ve h·-
yangın çıktı~• baber -..er lt İ•tif a etti gittikçe heyecanından COfaD yal ye canla kutlamalıyız. 
ve derhal vaka ~·b.•l!ioe - naz b3lgemb aporcularıoın rle- (80110 ikincidf') 
faiW'e tetkil&tı gıtmıttır. 7 ( ) _ Irak Bat til, belki de Tlrklyenirı ''Abisi" __ 

. y nı b•b .. r alan ııayın Irak a.a y l . l d 
angı .. "'. Ö ·ı . ·r tmiş olan koca et nıa anın an -

Valimiz B. Sebıp r~y· 1 ~ vekili Nuri pap 1911. e akan ........ büyük •nerım INÖNÜ -ı 
Belediye reiM vekili ~ ~s: ve iıtifasının sebebini arkadaş elbete ki takdirf' şayand•r. 
Kılıç da Y"ngtn y~r~ne_ g~~r- lan· arasındaki fıkir ihtilthn· Gö•teritten uzak, yapııını ZAF'ER 1 
rek JAzımgeJen emn erı dan ibaret olduAunu bildirmiş •l&leyen1 tehrimia •poruna bii· TGrk tnkıl8bının 
mişlerdir. . tla bir Bmllr ve ıençllğini fedo teme' d 1 re 01 :::-y .. ngtn hmail 1mreoın tir. B .

1 
olan büyük 

.. k eden " aran.• •aygı ı e •nma-
böyök saman depoıundan ?1 ı.,.ı. Zaferin destanıdır 
mıt ve etrafına siray~t~~e B. Cııal Anlan Bu huıuıta değerli yarana· -------------
m eydan •erilmeden ıöodorol- p ] 

t K tamonuya tarını ealrgemlyen arti ve Be- 11 
1 

''lınkma 7 (a a) - Mister c unmuş ar. ö ttl Mezuneo aM YAZAN, Zeki C.aaı 11 
v .., k ı. .1 Bonlan müteakip nahiye ı·IR:;_;~IJ,;;;.r~.~!!!!!!ııııııııe!!!!!!!~!!!!!!!~~~ b . . 1· a lediye•iıi de şükranla analım.. BAKIÇELEBl"'""LU J Ç ay 'er> ı e '' •t · olan ile rımı11 or b" • • _ 'Al Vilkı Maıeşa an • idare heyeti V6 kHR delege- M dob Totuott gı mı, A k Bayramın lllDCl gunü! Mer· 

düıı 6 saat ~Öl u~n u~tfır Ma- leri S"Jf/İIDİ açık reyle yapı · v:mka•a de)t1geliklerinede memuru B. ~em.~l . rı •n ain atadyomunda Fenerbabçenin 1 -(Fiatı \C> Kuruıtur.)- .. 
reşal ilk def~ o k bır ~a- mı,, idare heyetine: Fuad 1lfrt1l ve Sabri Poda şebrımize döumııştür Ho~ uıta 

1
oyaneularile 'ehri.mizln İ :S:at:'':;:=;=====::::I 

b k k gor uş- Sabri Poda . Jl'eldiuiz d.,riz; •ıorcu arı llaııılat•caklarcur. hancı ıle u ö• ı \.O Maharrt'Dl y cgiıı Mçilmitlerdır~ o -
ınu~tüı · 

ı.:;:;;~~ 

·-

• 
k 
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mu 
sler 
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1 

8 - 1 inci Teşrin - ı S 42 'Perşembe YENi MEHSIN Sayfa ; ~ 

Mersin ve Havali si i ı a n Zayi e~me ~arneleri 
YAZAN: 

Kurtuluş Emin Aslan Tarsus mal müdürlüğünden : Mersir.ıden Rldıgım .ı.~ylfıl-
1 Biriııoi teşrin aylarııın Rİt 

KARA KAŞ 

ve hnvnlisl fedai müfre 

hatıraları 
ı:ele i U m a m grub 
kumar danı., 1 

HUDUDU 
Do~usu : Dere ve çiflık damı 
B,tısı ; Dtgirmen Haıkı 
<uıeyi : Muhacir Ali vereseleri 
Gliııı r: IrmBk 

Cinsi 
tarla 

tviktarı 

70 dönüm 
Mevkii 

KetbükO 
Köyü 
Şamlar 

Muhammen icarı 2187. 19828, 19829, 19830, 
Lira Kuruı 19831, 21819, ~ 1220 

70 00 No lu ekmek karnelerimi za 
yi ettim. Y tmilerirıi alaca-1 

savaşı "İlk ıııüeadelede Mer in 1 

---------------------------------------2- lludut, 
942 943 IJir 

ıniklar VP. ~air evsafı ·okarda yazılı milli ernlaka ail tarla ., 

gımdan eskileriuin lıükmü 
yoktur. 

Mahmudiye M. 159 ıwkak 
62 No. evde Mut\l1tfa Bu emri alır almaz gereğini yaptıktan sonrn ttrkttdaşhtrırra 

veda ile ve b •raberime ilk ml'ıfrezeuıden Tatar Abdullah çavuşla 
Argıthanlı Al efeyi alarak Ilgından hareketle 6 Kanunevvel 1335 
tarihinde J\onyaya geldim. 

sene müddetle icara verilmek üzere açık artırmaya konul-
(1293) kuı ı Bt'hico muştur. 

Tdip olarılarıu ihab ~ünli olan 9 10 9 ~ 2 tarihine tesadüf eden 
Yukarıdıı da keydettiğlm veçh le 1\onya düşman a keri ışgali 

altında olmasına rağmen gerek Konya havtılısinde gen kse nefsi 
Konyadtt kuvayı milliye leşkillltı durmadan ilerlemekle Vd kuv
velli bir \arlık halini almakta idi. 'J'e'Şkilllta memur hin başı 
Hllseyin Hll nO bey geceleri evinde , gllndllzleri de hUkOnıel 

civarında Afif beyin yazıhamsinde bQton gayretıle çttlışıyordu. 
Kendisini (i Kanunen1 E-l 835 gOnO öğle Ozeri Afif' beyin yazılınne 
sinde ziyaret ettim. Te .. kiH'lt hususunda kendislle işhirltği yapan 
yanında Adıma eşrafından Zamir bey (Seyhan mebusu Damar 
Arık oğlu) bulunuyordu. Bana verilen bu mlllt vazlreden dolan 

Cuma güuii sa·~t ı :ı de Tarsu~ mal müdiirlüğiinde müteşekkil ihale komis 
.. 

GU E 
SİGC fA 
SOSYtıLSİ yonuna miiraeaal etmeleri ilan olunur. ( l 2f>2) 3o.4 6 8 

Hayat - Yangın - Nakliyat 
Her turlü kaza 

. . 
kendisine teşekkl\rlerimi sundum ve verilecek taliımılt islecliJn, 

-----~-~-

l 
. 
1 

Ta' sus Mal Müdiirlüğiiuden : 

HUDUDU 
Doğu•U ; 'v1alullere ifra:zen 

verilen mahe 1 
Batısı : Irmak 
Kuzeyi : MaA-aralı ka)'alar 
Günevi : Irmak 

Cinsi Miktarı 

Tarla 62 dönüm 

a n 

Mevkii 
Sıtma 

pınarı 
~ 

Dadılı 

Muhamm'!n icarı 

lira Kuruş 
223 00 

Mur:ıess:li: VASFİ O u il 

Doktor 
Hayri Ozban 

Çocuk Esirgeme Kıırumu 

İçinde bulunduğu teh lik~Jeri hiçe sayttrak memleket davasın 
da gecdi gnndUzlO yılmadan rıtlışan bu vatanperver kahrnman 
bir taraftan bana tnlinınt veriyor. aynı zıunandn. vakit kaybet
meden leşkılAtı ikmal ile hareketimin tesriini tav iye ediyordu. 
Zamir bey de muhit hakkında bana b irçok iztthat veriyordu. 

Aldığım mıılOmatıt göre: te,. killlta l\onyttdan itihttren httşla

nacak. Karaman. Mut. Mtığartt . Silifke. Lamas, Elvanlı, Erdemli 
ve havali inde sOratle t"'şkılll.t yapılarak fedai mUfrezelerin kad· 
rolıtrı clolclıırulup Mersin ve civarındtt bulunan <lO .. manla tema 
temin edilerek Aclanaya doğru hareknta geçilec-ektlr. 

Hudut, miktar ve sair evsafı yukarda , . ıılı milli emllka ait tarla 942-~•S bir sene müddetle icara 
verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. 

Talip olarıların ihale günü ol .. n 9-10.94·! tarihire tesadüf eden c.ıma günü saat 10 da yüıde 
7,5 pey akçasi!e birlikt~ Ta· sus rn1l müdürlüğünde müte ekkil satıı ko-nisyonuna mfıracaat etmrler 

s i neması itti. alir.deki mua-
1 yeneha ne~inde bstal11rmı 
! e~kisi gıbi k~bule başlamış
l tır . • illin olunur. ( 1250) 30-2-~-8 

Sıraya konulan bu merkezle rle civ.arındııki köylerde rıılldıı

faai hukuk cemiyetleri teşkil ettirilecek. celbolunacttk efradın 

iaşe ve techizatı da mahalli yardımlarla lemin edilecektir. 1\10-
temmim talimat tı)TJCH gönderılecek ve icraattan ı<onya heyeti 
merkeziyestle heyeti tem iliyeye muntazaman ve ihmal edilmiye
rek mı:ılOmat verilecektır. 

O ırada mütareke <lolttyı ile terhis olunmağa başlayttn ef

radın memleketlerine avdetleri dolayısile Konya<lan geçen trenler 
de Adana ve qavalisi ~fradı da bulunduğunu ö~rendiğinıden sık 
ık istasyona giderek bu efrflt arasından kadromu doldurmak 

Qz re bu kahramanlarla görOşOp eçtiklerimi altyordutn. 
(Son\ı var) 

i LAN 
Mersin Asliye Nutuk ff a~im1iğin~en 

M.ersiinıı Üı<ınaniye mahal10Fıiııı\e11 Mehmed oglo Nuri 
TMtarırı Şoyh Örner kııı Meryem aleyhine açtığı bf'şan

mn clava rnın yapılmakta olaıı dara ma~ında: 
Mücl leil\leyha Meryeınin rnabnlli ikamet Te azimeti 

meçhul old•ığ.ından hoşıuımtıla.rına gıy•hı:ıdt\ karar Teril· 

miş oldn~arıJırn il{4ıı tarihinden itibBrtırı on he~ gön zar
fında teınyiı eılilıne ligi takıHrtle bii mün kl'Ltiyet ketıbe-
deoe~i il&n olon11r. (1292) 

i 1 i n 
_ Birinciden rtaıı - Karşımızdaki kuvut ne ı ı o ft d ı "' .1 
Bölgemiz •porcalarını bura- olurea ol,un, 1 ter e dünya tam- çe e er ar ıgmuan; 

ya getirmek kabilse etirmeli• piyona olsun bizi enerji ile, man OhRi Me~ahssı Kıymeti 
ylı. Küçük ıporcular ağabeyleri tık ile, büyilk bir inanla sabaya MobıımmeneRi 

Mulıallesi 

ni rörmeli, spor terblyuirıl, ya· çıkar ve mutlak bir azim ile Baraka ijOO Ar 400 li ı a Bab e 
kırıdııo tatmalı, incelikleri yak&n oynar ak, maksadımıza vuıl o- · 9 
da" 2'ör1Qelidtr. ıurııı. j ~liitegayyib e hasa ait olup hazinece vaziyed 

Görmek; görgüyü artırdığı . Bizim burada t1öyliyeceğimiz oltıııan bahce mahall(>Sİnde 111 sokakla k:\in V8 
gibi bilgiyi de destekler iyi bır şey vardır Tek kumanda ... 1. . . • 'I . d k 
sporcu yetiştirmek için mahak· Ne .olursa O~PUD~ k.im ne der•eı ıhı oda ıle 500 arşın arsayı 1 ıtıva e en 1 o apu 
kak ki, bu gibi büyük temaslara deınn, bu ışlerı bılen an!ayan numaralı baraka 24-9-~42 tarihhıden itibaren 
ihtiyaç vardır. Yfiknk oyuncu, ve itimadımızı kazanmış bır ar-1 .. · .. .. . . 
ancak bu gibi temaslarda kendi kadaşa, kumandayı vermek şart 15 gun IHl,th.leLle 1Ut1lk1yet1 salı~a çıkarılmış ve 
sini göıterir ve ölçüsünü •erir. sız itaat etmektir. ihalesi ~-lll.942 tarihiue tesadiif eden Cuma 

Şimdi biz; gelec:ek takımın Ôyle ümtt ediypruı ki; Mer- •• .. I 1 .... 1 ı· 1 1 
1-ı4kim oyunu

0nu bılmekle bera· ııin idman Y\ırdu ve Harp Oka-, guım Sllat 16 ( a yapı "cag11u an la ip O an arın 
ber, k~vv timiıdeo de emin ol- lu birer defa kar,ılaşacaklardır.ı' "Ü~de 7 f) lem inal akcasile OefLerdarlı . nıakamı-

8 d 
J , • 

dutumuzu açıkça sa1Jtyebiliriı. un an .ionra yapılacak üçGncG •• , 
fvetı Turan, Şerif, Ragıb, maçta, bu iki takımın mubteliti na muı·acalt~aırı ılau olur ur. ( 1:? 33) 

Münir, Şevki, Cavit, İlyas, Afif, olmalıdır. Bu, her iki kulübtl· ~5-28 3-7-8 
Tinli, Salih, K mil, İlhan Saltı· müı: de kuvvet derecelerini an
haddin gibi atletlerimiz vardır. latmaya yara)aeaktır. 

Hem bu atletlerimiz öyle _ B:kll~o~ll~~ bugün bölge i 1 a n 
Mersin Asliye ceza mahkemesinden; çalışm~şlardır ki, itte 0 gün 00• buyüğu kuçuğu, . halkı, unafı v~ 

laran ciğerlerini, gögüalerloi, ba· memurlle bekl•yoruz. Fenerlı 
caklarını güç ve kuvvetlerini kardeşlerhntıe lazım mi•aflrper• On altı bueuk ior oea aatılmaın IAıımıelrn bir adet ekm•Ai 
meydanda garecek ye ne yaman vcrliil yap~ak, memleketimizde 40 kuruea 88tmak euretile Milli korunma kanununa muhalif ha• 
birer 1tralan qlduklarını doya ki por. Hviye~loln ölçü.ünü ver reke ıteo sa olu lferıinin bahoe mahalleeiade oturur te bakkallar 
doya Sf'yredeeeğiz. mek lçın bekliyoruz. oarııısınaa kebspoı 9tt aeoılık eden Mustafa Cüberli oaıo 822 

Eyet kuvntle ümit edlyo· Fenerlileri bekliyoruz. Atlet doQomlo Ali NacideQ hakkında Mersin Aslire ceza mahkeme• 
ruz ki; bölgemiz aporunun en lerimiz futbolcalarımız hazırlan 9inde rııpılan doruıma ıoouodet Maznonuo eabit olan fiilinden 
büyük ölçüıOnü bize verecek ve mıtlır. Htp•tnin de imtihan gü- doları 4180 savı!ı Mtl •i kQrunma lunununun 32, 69, 63 11ncft 
arşı ındakilere ~e gösterecek nünü sabırsızlıkla bekliyorlar. maddeleri hülrmfrna ıutıhn beo lira aaır para cezaeile ıecılre 

olan bu yaman yiğitler herhalde Çalışa~ağıı, mevcudiyetimi- sine •e redi gun dükkAnınıo kapatılmaaına te bu müddet ıuo· 
yOkaek dereceleri alacaklard1r zi •por terbiyemizi, 2'ücfimüzü, lenan tıcareueo menine u kertıretin gaıete ile nferine te dQk 

Sulh\, Turban, Kerim, Mu- ku•vetlmlzi göatermek ve futbol kAaını'l kapısına letha rspıetırılmHIDB 19•9·948 tarihinde ka• 
zaffer gibi atletik mezayaya ustalarına, burada da bundan rar •erilerek lıükmün kelıleemie QlcioQo illo oıunor. (1279) 
m ilk futbolcularımız. vardır. çok anlayanlar oldutanu bir 

Ahmet, İlhan, Şaşmaz, Tinli. varlı' olduğumuz ~östermek 
Kemal, Ablt, Durmuş, em~ktar :çin bekliyoruz. Sp,crcularımıa; 
N'1ıret küç6k Muıtı fa, Salı", dan ernin, bekliyoruz 
H lil gibi nefesli v görüşlü Koymokomoğlu 

oyurıeularımııa gü•enıyoruz . . Hayri Gülfeki 
~ ........................ ~-~~ıı:::uıaıwıam.-ı ... ._.-. ........ wwwww._.n 

Men1Jeket rl ~ stauesi dahiliye nıütahassısı 

Dr. Hasan Talısin Soylu 
Bu kere as eri hi:ı5 ... 1etindA11 oı lııs oJuı aral: ssli 

v tifeRi başınR dönnıii: ,ıl•lr g ıııııa 
l !:_lnl H st~ue clldıl• · ıd<iS i e ı i 
tod iye Laşlamışrır. 

muh erem Lıa ta· 
evir de k bul ve 

i 1 i n 
Mersin Asliye ceza ma~ emesin~en; 
J\oordineeıon Heı eti karıırile imali mrın edilen OD dan iki 

lopai tıal:lua ıepmek tıorelile Milıt Korunma Kanununa moha' 
tıf barokeıten su9lu Mereloio Kir11miıhane mahalle1indeu oturur 
ve Kıe•a caddesinde ta\lıoı1ık raper Meboıt t oAlu 339 dolumla 
Moetaf Aribi u ortaQı Mehmet oQlu 821 doQumla Abdtılkadir 
Qelıkb .ıı haklar1nda Merıin Asli~e Caıs Mahkemesince Jıpılan 
duntnıa ııonunda : 

Suçlulnrıu sabit olan (ıilleriodeo doları 4180 sarılı kanon
la. de2i ıea Mıl•i Korunma Kanonunun 21 noi maddesi delaletite 
4156 aarılı kauuouıı r;~ inci m~deuiııiü ikıuci bendine tetfılı:eo 

rirm ı he er lira atır pcu censirle mHhkQmfr.,ııerine te 63 
acd moddere tetfıkeo hükQrıı hıllbneının mşir ve ıllnrnn 

2 - 9 • 942 tarihinde urileo k.ıraı keebt kaliret elmiı olduaa 
ilAn oluoı.r. (1288) 

1 " a n 

Kıymeti 

Lir~ 

964 
601 
567 
685 
463 
492 
486 
480 
863 
532 
512 
512 
540 
658 
657 
800 
300 
433 
4.94 

76 
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Maarif müdürlüğünden: 
Akşam Kız sanal okulnua girıuek istiyeu ba·· 

yanların kayıt ve kabulüne başlaıumştır. 
ı - 12-16 yaş a~as11u.la ve erı az ilk okul 

nıezuuu bulu11aıı bayanlann diploma ve lıih·iyel 
cüzdaıılaı·ile, 

2 - 16-45 yaş arasrnda bulunan il okulun 
üçüncü sı111f1111 bilİl'nıiş veyahut CJus okullarıum 
(A ve 8) kıs11ıılarmdan mezuu olduğunu göste
ren belge ve hüviyet ciizdaıılarile, 

3 ... Tahsil belgesi gö terenai) enler okul idare 
since diilml in•Lilıbııına ılibi t11Lulacaklaı·dır. 

4 - i~ti ~enlerin lıer gii ıı saat 14- ı 7 ara nıda 
ıJaarif' ıuiidürliiğiiııe başvurnrnları. (12831 

6-8-10 

Baaılmı~tu 


