
Ankara 25 (Yeni Mereıo) - Yarın 
Dil bayramıdır. Dıl korum hııekaaı te 
ibelerden bir hııJAl Ebedi Şef Atatür
küo moukkal lrebrioo i 'derek bir Qe· 

lenk koracaktır. 
Kurum merkezinde tebrikler kabul 

h.'nbi ..... tJmum l"e•riyaı 
... CdftrO 

.FUAD AKHAŞ 

idare Yeri 
" ıu1. lfl!'l\D lttltat'1 •etıh 

Cum:ı rtes i 
26 

EYLOL 
1942 

t'';l-t.i"NDELIK SİYASİ HABER. FİKIR GAZETESI edilecektir. Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 ·------

Yılı ı Sa~ı 
15 431 

Dil 
• :elim __ _ 

Bayramı 
10 uncu Dil bayramıi 

BugünHalkevinde büyük 
törenle kutlanacak 

Ticaret Odaları 
kanun liıyihllsı 
Hazırllkların başladığı 

b'ldiriliyor 

l-

01 Milli dil 'Ve milli tarih 

bir milli varlık, hatta 

bir milli müdafaa 

meselesidir. 

İSMET INONO 
Tam on yıl ol o yor. Dol

ma hahge arayıoıo bir zaman 
lar moayede sal<ınn oll\n ge

niş ve büyük kubbeli Gözleri 

kamaştıran muazzam aTizeli 
ssloııonda bir millet aydınları 
başta Ebedi ş .. f, yanınd~ bö
y ök inkıl&p9ı arkada'ı Milli 
şef va millete benligioi .-eren 
iukılf~p9tlar, ıliaı adamları, 

dil hıljı(inleri, muharrirler, 
ıniiellifler, g zeteciler, ögret
meıılor, profosfüler toplanmış I 
kendı benligioe, milli bAki· ı 

miyetiıı.,, milıt tarihine ka ı 
vu,an Türkö öı dilin~ kavuş
tur maga otraşıyorlardı. 

Dil bayramı mün"R~betile azaJarıııdnn Yuımf Ayhan ta· Yordanda, Belediye hah9eKİD 
bugün "aat 17 de Halkevinde rahndırn dil hakkında hir söy dt\, guino 'fe umumi tnplantı 
bü:-ük meraıimle kotl!lna- lev verilecektir. yerlerinde de diu leuehilecek-

lzmir Tıcaıet VekAle- \ L~yihalarda, ticaret odaları ve 
tinin daveti ih.eı_ine. Ac!kı" ıq·a ~or.s~lar~ müeyyide ki fa yetsiı Jni 
6tiden bors'\ koo:ıı!H'I 1 B. c~v~t lığını _ı.tıdercn yeı ı i saltıbiyet ~
Nızami Dıızenh, bhııbul tarı· ler \erılmektedir. 
kile ş13hrimiıe avdet . etmi~tır. Odalar ve borsabr Bti· , •• 
Yine ayni d~vet iizerıne dıdeıı yük Millet Mec\isirıin kabul ~,.., 
ticaret oJası ıımuml k:\tı hı, B. edece~i k~nunlarla, piyasada 681 

Turgut Tüı kmenoğlu da gel- nazua ve kontrol vaziyl3tine t,ir 

9 
... tir. 

Saat 1 ,'!a:5 de A nkarada a 1 . 20 30 .ı bele· \.J'eco eyıo , ua 
caktır. 

Halkevinde hazırlanan 

programa ..(Öre merasime uat 
17 de istiklal martile hatla 
nacaktır. 

Bundan HODra Halkevi 

Tiirk Dili Knrumo aclına V"· diye h&b9e~inde Dil bayramı 

rilecek aöylevin diıılenme~i j mörıasebetile Hl\lkovi .. tnmsil 
için tertibat slııım1ştır. Bu \kola t_arafın~an hır ınu~ame

söylev ayni zamt\nda İdman re vımlecektır. _ 
-------

miştir. geçebilecek, uyguusuz ticari 
Umumi kAtip ve bor~a lıareketleri takip ve tetkik et- ar

komiserinin Arık~ra Y3 davAtı- melı. . a\Mıiyetini haiz olabıle- Al 
ni ve Vekalettekı Ç"llı~mal:trı cekıir. len 

Aybaşında 1 C. H. P. . ·, reni hazırlar·- il nın g•yasm' L:\yıha B ·· "k M'll o-
makta oll-ln odalar ve borsalaı· . . . uyu ı et 

Şehrin izde karne-
1
0cak 

siz ekmek usulü Kongreleri 
• 

tatbik edilecek Hat ipler aöylöyor. Bilgin 

ler işarbt ediyor. Mnharrirler 
yttzıyor. Fikir adaml•rı ör- . . . -. ---.-.--------

,Şimdiye kadar 24, 
bin kongre yapıldı 

oekler alı} or ve ezelden ebede 1 Bı~ın~ı Teşrınden ıtıba- Uzun görüşme -.e koıınş 
kadar yafıyao miHI dilin öz- ıen ~~hrımızde karne usulü malardan sonra aluıacak b11ğ- Atı~.tra 25 (R ~ .) 
lii~iinti anlatıyorlardı. \ k~l~.ır~laca~ı malQmdnr~ Bunu dav için l~zım gelen sermaye Cumhnriveı Halk Paıtısı oc:.l~ 

•) d k' t .b deJgozonunde tutan beJedıvemiz, bahis mevznıı cılmuQlur. Şım- lrnn~releri EylO.l hıı~ırıd:.nhPrı 
\. esna a san ı arı . . 1 

"' ı ller 
k d D lı d

.. b buğday ıhtıyacmı karşılama~a dilik ilti yfız bin lira ile mü- lıel' ttıalıa baş amıştır. 
ouuşayor o. a a un o " _ ~. · - cak 
1 

d t k .. ·-r· d ş· çah;makta ve ~·tmlerilenberı bayaata başlanması kararlaş· gün biui müteca vız .koy, 0 _ 
~~ ~~1 

• .;
1 
et op~tuydor 0 ~m bu iş üzerinde incelemelerde tırılmış ve bu par~dıln yüzhin ve nahiye korı~reler ı y:lpıldı~p 

1 ır mı e aya a oroyor 0 bulunmaktadır. KMi miktarda lirasmın tiicca1dan R. Musıafa ııe ~Ôn' bugıine lladar 24·000 

Daha döo burada bir ne- bu~day teminı içın dün"de be- üazioğlu. B Mnshıfa Erdiş. korı~r~ yapılrm~l.r. Eylt)I so 
fertte satırlar dalmm •incirle- lediye salonu11da Saynı Vali B. Murad Ergir, dı{?er yiizbin nunda keıngrelnin soıın ~l;rıa· 
me ' tlalka,okluk sözleri Röy- rniz B Sahip Örgenin riyaseti liranın da B. Ahmfl Ramazaıı ca~ı ~ bi ikinci Kanun !\onu 
liyeıılarin yerinde çokta:ı yel- altında zahireci tüccarlarımızla R. Nazım MiMkavi ve R ~lus- na kadar da kaza ve vilAveı 
ler esmiş .. Şimdi hir milletin büyük bir toplantı yapmıolar tafa Oarıdur tarafından temin kou~rclt'rİ d" t•maml:.ınacaUır 

d 1 ~ giir sssi yökaeliyor. Hem e dır. edilec~ği 8ÖZÜ alınmıştır. Kongre\erde halkın sam• 
kendi öz robu ile.. Ö• hece· Bu toplantıda beledjye Bıı"iin saftl on birde yiııe mi konuşmalarda buloııffiR. I 
lerile. Mill~tin hakiki beye- r~is vekili B.Ymıut Kılınç ile belediye s1lonunda toplanıla- kongrelerin değeriııi ~ösıer 
canını tekrarlıyorlardı. tıcaret mıntaka miidürlımüY lcak teferrüat görüşülecek v~ d' 

Bo arada her yerde Te ticaret odası umumi kA.tıbi d; derhal huğda y rniibayaasına mdı.te ır. __ 

her i'te oldoRn gibi milletin hazır bulunmuılardır. b!lşlanaca ktır. 

kendi dilioe kavaştugo anda- , _ ~ 
Jt tıazı muhafazakarlar: il Doğ u C e p h e s i n d e 

Dudak büküyorlar.. Bu _ 

•or~::'"~'.·;::.·j·,.di~~:··::~. Stalingrad yakın· 

Yabancı dil 
imtihahan,arı 

Ankara 25 (Y. M.) -
Maarif V t'kaleti tarafınıfan ya 

pılan bir tehli~e ~öre yab~ncı 
dil imtilı anlanna ~ir mek ısta-

-- - -------- yen memurlar için B. Teışrın 
tını y~re getirenler için fikir Ankara 25 (R . G·) _ lıareket zamana mütevakkıftır. ayınüan 7 ikinei Teşıine k~.-

baritaıHnı c;brnnler .. HayatlıL- d d • k 
rile hır yun} yarah:nlar, po- a üşmiyece 
litikR ılebasile dönyamn sır-

k ' Ayı'h11sı ıe-.kil etmiQtir. 
1 
Meclısıne verılmeden önce oda 

llllllrlll (1 .. v b l .. 
Ôğrendi~imiıe göre ::\yi 1 v~ oı ~a mec ısleı ınm de mü· 

1 h J 
.. 

0
m111 ve Vekaletin talaası a)m:ıcaktır. Ru müta-

ha ar azır " " l L 'b' . z"'dılmi•tir ealar ıı:tzırlaumaktadtr. 
lctSVI ı0t3 ,\T 0 " ' • • 

Lc\yılıa ar, eskı mevzuata Rtpor lı'.\lıııde Tıcaret Ve 
b,ktlm·"k~ızın haıırlıtnmıştır. kA.letine Könderılecektit. 

- ....., .... •11 -::.r •-• -- -•-•w_.., _____ .,., 

Adliye Vekaletinin 
Müddeiumumiliklere 

mühim bir tamimi 
Ankara _ Adliye Vekiletl I ettiği hayat tanına, suçu işler. 

milli korunma k•nunuaun tatbi· I kea ve ı,ıedlkten sonraki tavır 
kah hakkında müddeiumumilik-, ve hareketlerine, fert, aıle, cemi 
lere bir tamim yapmıftır. Bu yet bakımından vazi1etine, vel
taaıimde, miUi korunma kanu- ha11l suça husuıiyet vuen ceza
nunda suç ile ceza arasında idil 1 nın şabıılaştırılmasına yarayan 
bir niıbet temfnl gayesiyle ceza daha birçok hallere taalluk eder. 
lar iki° hcıd ~ruında vazedilmiş Cezanın muttarit bir ıurette 
olduğu halde hemen hemen de· asgari haddinin tatbiki diğer 
vamh bir aurette cezaların aşağı kaaunlarda olduğu gibi milli 
hadlerinin hükmedilmekte oldu• korunma kanununun tatbikini 
gu bilcHrilerek şöyle denilmekte z~fa. uğratır . Bu tatbik tnziyle 
dir: hıçbır zaman devletin bOnyeai 

Hikim, cezayı kanunun t~- 1 lktisal ve Milli Vj üdafaa bakı· 
yin ettiği hadler arasında tatbık I mından lıiyıki veçhiyle siyanet 
husuıuoda takdir hakkına malik edilemez. 

tir. Bu takdir hakkını kullanan ! Busrüokü fevlnlade ŞArtlar 
b~kim auçun nhametirıi nazan İÇİDde fevkalide tedb' 1 • 'h . '" • 1 ır erı ı tı• 
itibara a'mağa mecburdur. I va eden bu kanunda b ki . n e enen 

Bu vahamet ıuçun ıcra va- gayenin temini iç' I . ın ceza arın 
ııtalarına. mevzuuna ıcra tauı- şabnlaş\ ıralması liumd 

.. . ı 1r. Bu 
na suçtan zarar. gorenıo utra- suçll vehamet h ll . ' 1 veren a etın 
d>ğı zararın atırlı~ına, suçlunun yice araştırılarak tesbit . 

i · .ıı· - , ızab ve suçu işlemu ne, ceıaı ve aa ı ve murakabe edilm 1 • t . 1 es nı amımen 
ıabıka1ına, suçtan ev•el takip bildirithn 

baTatında muvaffak: olaıoa· Stalingrad hakkmda Berlinin Şehirde da~lar gibi yük8elan dar kayı• mnJdtti vardır 
mak, lıele öz benliğine, Öll yıuı resmi kayna~: şunu söy· harabeler ktrşısında yıldırım Makarna ı· l At 
<liline kavn~amamak, . ana lüyor: Stalirıgrad yakır.d~ dıiş harbine imklrı yoktur. Alm~n Or. Tah•ifl Soylu 1 ta a ına 
dilinin heyecanın•, ana dili me8e de Dü•manm zaafa u~- lar fazla insaı1 kaybetmeme_ k t f •• d 

Y ts Bir müddetteaberi va an •ı llİU zeVkiDO OlAAamamak Jm- fldl~l tahmin edilir. irin adım adım Jlerlemektddlr: h ft' usaa e verı ecek -v 15 Y k yuifesini ifa etmek üzere te • 11 ~ 
kanı var mıdır' Barlın askeri mahfillerin Düşm:rn ° kadar döA'üşfJf~.ğ~ rimbden ayralmış bulunan kıy• 

Babalar1m111a inkılip91 de ıuıhır üzerindeki hareketin şehirde malzeme depo e 
1 1

-
1 

l Anka ·a Tı'care t Vek"' . . d ~, . d' . A oı- . n· yiık stoklar tu- metli doktorlarımız.dan meme- j - 11- dir. imalata Eyl"l 'h . 
·1 erler.. llıze de ıolnl&pnıla- urmadıoı bıl ırılmekte ve gvr uyor · 11 

1. d l · k b' k" · 1 ' " u ili ayetıne u Y " S a ın ket bastaneal dahiliye müteba!- etı ma arna ve ıs uvı ıma· , 
rm çooaklarıyız. şöyle denmAktedir: Rusiar el· keninceye kadar ta JD6t~ ' lao~rn müsaade ed ' l "' 

h b k k ·~ e~ine ~tiphe yoıdur. sun B. HaHn Tahıin Soylu şeb· lAtına müsaade edilmesi tıuıı.u- 1 ece~ı zan-
Duydo nomoz ı'lk ana nı·n· lerı'nde ne varsa ar e so - can çe ı~ec 15 ~ ııolıırımaktadır "" b ·1 rlmlz.e do"nmu-ştu-r. sunda bil' teklif hctzırl,.makta ı · maktadır. Almanlar Stalingra Loııdradan gelen ha ~r..aer 

,11. ı·nı· n •evkine ulaıımak i9in · ld b a d Ileyeıı· Vekı' led~ kah ı - -1============ .. v dı ıapletmek t.aberini bir mik · de Husların ıı~a. .e ır ı Hoş geldiniz deriz. ır " n unn 
. hılgili, programh 9ahtmak tar geciluıe d9 plAnmı de~iştir- ilerleme kaydettı~ı~ı veı. ~l: ,,,,,,,.___. ........ ~___,,~--=.......,,..,~~ müteakip meriyete girecek o- İNÖNÜ 

k&fi geldi. . miyecektir. manların ağız değıştırmedı~uH yanıyor. olan bu kararname1e Röre, ZAFER"l 
( t ı oora dıl baw Onuncu yılda ortaya koy-*' e on Y1 s J • ltalyanlar diyor ki: Rn bildiriyor. mnhtPlif mıntakalardaki ma- Türle ınkıleıbının _____ _ 

k --===~~- dnıtomn?. eıer bepim:z~ 11e•k rf\mrnı kutlark.en ar amıza '= "" karna 'fe bısküvi fabrikaları temel d ı re ğı-----~ 
bakıyrıros O manlı saltana- ferdin değil bir cemiyetin nur halinde ilerliyor. veriyor. Artık onnncu dil b.•Y nın serbestçe çahşmalarıual olon büyük 

· ·ıı t O imaoıdır. Çüukti d&va ferdin Itı~ı hötün yordu sarını\'- r"mrnJa mesudnz. ı z f · d 
tını par9alıyıuı m~ ~ , s· değil aemiyetindir. Millt ta- tır. Artık mnharrirler öz ılil Qünkii JChedi ~efin yaktı~ı müsaade olunacaktır. a erın estanıdır 
manh dilini de tarılnn toılu rihine kaTu~ao, milli roba ile yazıyor· Aydınlar iiz dil ve Milli şefin korudngn Türk· Makarnalar üzerinde bazı ı ·;-~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~ 
ubifeleri arasına atmı,tır. yaratan Törklük i9in dövö- ile k.oıın,ayor. Bilginler Ö• çecilik me~l\İeRi <•d Rekiz mil tipler _iUihaz edilmi~tir. B:s_l ı ı YAZANı Zeki Cemal 111 
Dön dudak bükenler bugün· şenlerin Türkçülük davaındır. dil ile anlatıyor. yonoıı, okuyanın, yuanıu. küvi ımal~tında lüks biskıivi BAKIÇELEelOOLU 

Çocuklarımız öz dil için- kalemi.ue ve diline nurlarım yapılmısına mıiıaadc edilmesi! -(Fiatı 15 Kuruotur.)-kii bAkikat karşısında bon• On yıl evTel moayede sa
lonnnon knb elerinde akisler hıanm1,ıardır. 

Ve ha inanış artık bir yapan « Törkçecılik • bir 

de büyiiyor Kitaplaıımı,v., saçıyor. ve daha ziyade "Or.uk gıdası s t y l y \' a ıı er ı •al Me11la B ... me'fl 
eserlerimi• öz dil heyecan ile Yeni Mersin olaı a.ı. ele alırmıa ı muhH:mel 
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2 6 - Eyltıl - 194'2 Cu martf>si ---- - -------
Köylülere 
Toprak 
tevzii 

Emlaki mil/iyede 
ıatıf İf leri 

aüratlendirilecek 

j I o· d Neler oldu 
1 U0Y8 8 Neler otuyor 

1 Ağaç 195 dakikada 
gazeteye çevriliyor 

Bir t'ahrikı\lür, bir ağh.CIU 

kıtç :lııkikıdR kağıda QevriJ. 

1 di~iııi şöylff he~ap et mittir: 
Maliye Vekilli~i, t . ıp ı ak .l!'ahrika civarında holu-

tevzi talimatnameııine gHre fı ıuı hir a~aç, sa hah ı'lallt 7,45 
malı t&Q ç i fçiyo dağıtılacak j l k · . · 9 39 .1 

. . ı e tııH mı~, l'lfl"( . ua on-
topraklar ıJe ısebır ve knHal a 1 1 k"1Y t • b 
iu beleJi•;e hudutları içiııde-

1 
. . tb ' .. d l 

ı 1\11 yapı arı a.,ı , "aıe o " 
. . · sı ma~ı ıçırı mil aayıt gon e-

kı bıııa, ta rlıt. b•g, IMLçe, 1 . t . S t ı 1 .ı L.. 
ı r ı illi' ır. ırn uO IJU aga9 

zeytinlik gibi ıln lete ait boş 1 • .. 
1 

J . tan ınanrn g,.ze.e nuH lll arı 
ıuaıiııirı tasfiytnıi hakkıııda t 1 " 

9 
k im t u ·· sa ı ı,.,a ı ıHı ış ır . on ~Od 

yeni iki kar ını t'alilıkltm' . k . b" 
9 : t.erıyor ı ır agıtç, ı. 5 da· 

bil iirıni,tir . Bu kıuarlaı·11 gü l 

d 1 
. 

1 
k ikada guett1ye çenilmiştir. 

re ev ete ıut toprıigı a:r. o au . 

k .. ı . ı t k kt · te 1800 Menettırıde 1>1sp ve 88 oy t-ı rue oora mı arı ~-

bit olrırı .lcak tıulıt. l ara nyrıı~ ! maodl\ n k~~ıt yapılmasına 
dıktan 1>1011rA en fazla muhtaç haı:l ıınmı~hr. Saınaııdan baş 
olaıılardau la~Janarnk dagı- ka ra t&t08 kökleri de kulla

tlm yapılaoa.ktır . Ve kıllik nılıw~ tır. Bir ara.tık paçnra 

YENi MERSiN Sayfa 2 

Radyo //dn Orman emvalı aatıı ilanı 

layı ikameı tezkeresi 
Türki re RRd roıu 

ANKARA Radroso Hamili buhındu~um İkı\· Mikdaı:ı Muhammen 

içeJ Orman ~evirge müdürlüğünden 
ca 111 a - 25.9.1942 met tezkeresini kazaen zayi Hacmi Bedeli 

7.SO Program te memleket ıeat eyledim Yenisini alaca~ım- Cinai M3. 03. Lira K. 
awarı dan eskisinin hükmü olmad· Qam aQacı 7Bl OOO 4 90 

7 32 Vücudumuza oalııtıralım ~mı ilAn eylerim 1- İçel vilAyetinin Mu t kazası dahilinde hudut 
7.•o Ajanı Haberleri Adres: ları şlrtnamede yazılı Kurtlucak devlet ormanından 781 
8.30 &füzik: Seofocik paroalar A.4ya otelinde mukim metre küp dikili çam ağacı 12 ay İÇ1:Hisinde çıkarılmttk üze 

(Pi) İngiliz tıb'asından re 19-9·942 tari lıbden itibaren 18 gün müddetle açık 
12.30 Program ta Memleket Ha& (1236) H H S 'th t k 1 t . . mı ar ırmaya otıu mııı ur. 

12.08 ararı ------- 2 - Artırma 7 10-942 tarihine müsadif çı.rşamba 
., \lüzılı: Karıoık vroıram //d 

(Pı.) n günü saat 15 de M ... rsin ormfln binasında yapılacaktı r . 
12.•5 
13.30 
18.00 

Ajana Habt•rleri Zayi ikamet tezkeresi 3 - ~eher gayri mıtmul metre küpün muhammen 
Müzik: Şarkı •e &ürkrller bedeli 490 kuru~tur. 
Program u Memleket HamiJi bolundugum ika- 4 - Muvakkat teminat 288 liradır 
Saat Ararı • met t(\zkereıini kazaen zayi 

18.03 u - ' k F 1 H ıı 
1 

d" • 5 - Şartname ve mukavele projeleri AnkaradA orman ... uıı ı aıı ere ev e ım 
18.40 Müıik: Dana möıiQi (Pi )j · Yeni.ıüni alaoagımdan e~- umumi müdürlüğü ve Mersinde. o_rmaa ~e!ırg~. müıhirlOğü 
19 oo Koauoma (tktiBat saati) . . . .. .. ve Mutda orman bölge şetlığınde gorulebıhr. 
l .,..·15 - . ı kıeıuııı bulcrno olm"dıgını 6 - lsteklilerio Tıcaret Odası veıikasile birlikte belli ;, Muzık: Ornn hanları . . • • · 
19.30 Memleket HAt ayarı to ı ılAn ey Jerım · Arl edilen· gün ve saatte ihale komiayonuna müracaatla rı. (Bu 

ajanı haberleri, ; .re; k . vesika köylülerden istenmez) 
19.45 Müıik; KIAuik Türk mü- A

1
Rya. ~te ın : mu ım 7 - Sallı açık artırma uınlile yapılacaktır. 

ziQi programı (Şet Meıa\ ngılı~ ta~ Hından (1223) 20-26-1 - 6 
Cemil) (1238) J. Hamılton 

20.16 Radro gaze tesi n 
20.45 Miiıikı Moıarın eserlerin dige r k murnıla ıimmeni n j,.. tecrti hf'I ~<liJıniş, falut kafi 

tifı\desino Ayrıltuı b u ye rlerm gıı luı t- digiııdnı lsveçli l~kman 
21 00 

ntıŞI\ 91karılar ,ıc tl\Rf'1ye1>1iniıı kı\~ Jın t11t11liilo1,dan yapılına-ı21.ı6 
s'irntle ve ıııeınnuniyet verici ıunı ke~fetmi~tir. 22.00 

deo Pi.) 
Ko[juema (Evin ıaatı) 

Temeıl 
Mtizık: Radro salon or
kestrası (Şttf Necip Aekıo 
Memlekel flHt :ararı 
ajana hRberle;i borular 

ilan 

Zayi ikamet tez~eresi 
Hamili bolunılağom ika 

ınet tezkoreı.üni kasaeo zayi 
eyledim. Yenieioi alaoagım

dan PMkiRinin hök mü olmsdı
gını ilan eylerim. 

i 1 a 
İçel P. T. T. Mü~urlüğün~en · 
Muvazzaf Askerlik hizmetin ıçm idareden 

ayrılan ve fili hizmetlerini ikmal eden P. T. T. 
nıcmurları müracaatları halinde derhal tev 1.if 
edileceklerinden Vilayet P. T. l'. Müdürlükle
rine ve umumi müdürliiğe müracaat eylemeleri 

bir ş~kildt1 dttvam etmekte 

oldogııou bildırıuel: tf', ınilli 

emlak işleriniıı ~üratle it4l&b 

ve teoKiki bakı ıntrıdlln hık An 
bfügıH1İ ol!4un olm ıumı valilik 

Fransada bahıi' 22
•
3
0 

Yarıoki Proaram te 
kapanıı. 

yaıak edildi 122.so 

Fransada neşredilen .bir ka- -------------

ve kazalarıri belediye huılut- rarname ile bahşiş usulü kaldı· 

IJ\l'l içindeki arsa ve binall\· rılmıştır. Otellerde, lokanta, ga-

rın ~atılnr ı k siirlltl"' tat4fıye"i zinolarda bah4iş verilmesi yuak 

i~i ü:ıeriııdti C>ııemle duruldu edilmiştir. Bu uıulün tatbikine 
Eylulüo sonundan itibar~n baş· 

guıııı bildirmoktetlir. Vekil- &anacaktır. 
lik ~ınrirıde :;atış ışiniıı l.ı"-

zıı lattırı lmasrnı ve 141\tıları ve 

s<ı.tış" çık"nlaıı yor ınıkdar 
lannııı her ay hılJırilınt11ııini 

Garaonlara, otellerde çalatan 
(ara muayyt"n bir ücret verile
cektir. Mü4terilerden urfiyat 
miktarına göre yüzde oıı derece 

Doktor 
Hayri Ozban 

Çocuk E!\irgeme Kururrıu 
sineması ittisalindeki mua · 
pnehane~iode tastalumı 

eskisi gıbi kabule baılamış 
tır. 

istemekt~dir. •İnde bir para alınacalı, bu pa- :....------·----....; 

(1237) 

A.dre1<: 
Asya otelinde mnkim 

Iogili• tab'asıodao 
R. Galbiel 

G U .. v EN Sİ608TA 
SOSYETE~İ 

Hayat - Yangın - Nakliyat 
Her türro kaza 

MümeH il i: VUfİ ORGUN 

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

Kalbin gözü 
1. H. Baltacıoğlu taarfındao 

1922 de çıkarılmış olan bu eserin 

basımı yapılmıttır. Eaer 

r a büt6n m6ıtabdimine dağıla 1 
caktır. Şimdiye kadar hiç bab
~iş almıyanlar meaelıi ahçılar da 

1 

1 
tevz.lattan fayrlalaoacaklardır. 

i 1 1 n 
Mersin Günırük 

Buran yoru/moar ği1nderı; 
Miidüriü-

lüzuıuu ilan oluııur. (1203) 16-26·3 lo 

i 1 1 n 
laıyuva okulu müdürlüfünden: 
Okulumuza talebe kayıt ve kabulüne 

mıştır. 

Eski talebe velileriııin çocuklarının 

yenilemek için okula nıüracaat etmeleri. 
Müracaat saatları: 

9 - 12 - 14 - 18 

başlan-

kaydıııı 

Telefon Nomaraeı: 120 (1234) 1- 5 

· 1 · Helediye ve Gfımrük ilan tahtalarına yapıştı 
1ahibi bu ikinci baomın ön sö- Gözler devamlı bakmaktan, • • • • • ı· Meraİn Halhevi Rivasetinden ; 
Zu"ode •unlar& so-y'u"· yor. ·Kalbı"n kulaklar duymaktan, burun ise rıla•ı lıstesınde mıkdarı y~zıh eşyanın 10 Bırınc N 

., .. Evimizde 1 . 10 942 tarihinden itibaren ( KEMA 
Gözündeki parçaların dili, bun- koklam~ktao yorulabilir ! teşrin 9 4 2 cumartesi uünü saat 9 da Gümrük . k . 

c 'Ye MANDOLlN ) kursları açılacaktır. Devam etme ıstiytln 
binası dalıiliude aleni müzayede ile saulacağı ih\n yurtdaşların Halkevine müracaııtla ~ayt muamelelerin Burun, muayyen bir kokuyu 

duymaktan yorulur, fakat diğer 
dan yirmi üç yıl öne~ yazılmış 

olmaaana rağmen bugünkü dil 

gibi aade Ye açıktır. Metinde 

bazı sözlerin .öz türkçelerioi yaı: 

maktan ibaret, pekaı değişiklik 
yaptım. Kalbin gözü bir ııt ra 
bıo ve ümidin tarihidir. 

Kit .. bın f ı at ı (50) kuruştur. 

Yenl Adam İdare evinden ala 
bili ra in iz. 

1 

kokul~rı biHetrneğe devam eder, 
1 

Mesela, burun devamlı aurette 

çiçek kl kularını koklarsa niha
yet bu kokuları dara.az olur. 

Fakıtt aynı zamanda başka ko
kuları, rneıeli kom~u etin koku 
ıunu duyar. Biraz d ı nlenilmekle, I 
ycıni kokuyu kok!amamakla bu-1 
ruoun yorgunluğu giderilir. 

--
ı . Mera ~iuıc saat ( ı 7) de istiklal marş ile 

başlam lacak ı ır. 

2 - Dil lıakkında söylev <~;vimiz azala
rından Yusuf Ayhau) 

3 - ~ a al ( 1 9 , 4 5) de ..\ 11 kara' da 1 ii ı· k d il 
kurumu adıııa v~riled:~k söyleviıı lıalk tarafm
daıı di11lt·ıııuesi11i11 t~ıııiııi fçiı'ı ldmaıı yurdu, 
Helediy•~ bahçesi, gazinolar ve u nu11ııi toplan
tı mahalleriı ı de nıevnı t ra<h·<•Jar O"'aaı ve da-

• 
kikada Aııkaı·a\· ı diulf.lnıek ÜH~re acılacakt1r. 

• * 

4 - Saaı (20,30) da eelPdi~e lwhçesirıde 

l ıil lm,'l'auıı oııunıııa E\· inıiı trnısil kolu ta-
• 

fıııdau bir miisamert~ H!rilecektir. 

olunur. (1239) ~6-31-6 yaptırmalarını faniye ederiz. _ ... ,,, __ _ 
--~------·-------

Orman emualı •atıf ilanı 

içel Orman ~evirge müdürlüğünden 
Mikdarı Muhammen 

Hacmi Bedeli 
Cıoıi MS. 03. Lira K. 

Qaaı aQ'acı 1485 000 4 90 
1- f 9el viJA.yetinin Silıfk., kazaıu dahilinde hudotları 

şartnl\mede yıazılı Karanlık derb deTlet ormanından 14:85 
metro küp ılikiii çam •g11.cı 12 ay içeri11iode çıkarılmak 
iizere 19.9 942 tarihinden itibaren 19 gün mürldetle ka
palı zarf uımlile arttırmaya çıkarıhn1,tır. 

Ademi iktidar ue Belgevıekliğine 

KARŞI 

FORTOBİN 
Reçete ile satılır. Her eczanede bulunur 

S. ve 1. Muavenet VekAle\irıin ruh&atmı ha ı zdir. 

Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 
Yatcami civarı No. 14 - Eski Selinlk Bankası 

(1167) Poata Kutasu 105 2 - Arttırma 8 10.942 tarihine müs"dif per~embe gfi-

oü saat 15 de Mer~in Orman bioaernda yapıllloaktır. iim!~---·-------1!!!!!!1-------·----
3 - Bsber gayri mamul metre küpün mobammen !'im-----------------·-----. 

bedeli 4:90 kornştnr 
4 - Mo vak kat teminatı 54:6 liradır. 
5 - Şartname ve muka•ol~ projeleri An karada O r

mao omam müdürlüğli ve Mer~io Orman 9evirge möJür
lö~ö H Silifke Orman b<.tlge oeflitinde göröl-.bilir. 

6 - Teklif mektnplarının 8 10.942 per,embe gönü Raat 
14 d3 kadar komü~yon reislitine verilmesi Jizımdır. 

7 - lRteklilerio Ticaret od111 •t-sikası ile birlillte belli 
edilen gün ve aaatta ihllle komisyonuna müraoaatl.uı (Bu 

ve~ika köyliilerden istenmez) (1224:) 20 26·1-6 

Acele satılık bahçe 
Silifke caddesi üzerinde Çeşmeli köyünde 

Elbiseci .-\hmed ttaif Dinçkökün eski ölçü 25 dö
uüm ahı seuelik yarisı liıuon, yarısı porta\alhk 
bir bahçesi acele satılıktır. 

. \ lmak i.,t iyeuleriiı sahibine müracaatları. 
(1160] 

Doktor Falıri Kurttıluş 
Tarsus Adliye konağı karşısında 

Muayene saatları: ller gün sabahtan 

Çarşamba güııleri saat 
çahşılır. 

akşama kadar. 
14- l 7 Halke,·inde 

(1206) 8-lf> 

Doktor Refik Kuntoı 
Dahili Hastalıklar Mütahassısı 

.Munin: Yoğa rt Pazarrndaki maayenebaıı,,.~iııde her 
gön öğleden sonra ba11talarıuı kabul eder . 

Yeni Meram Matbaa.unda lh•ılau;~u 

nıye bJ lJoo, f'eJernenk U • ,_ b •ra rad Pflfl;l~-~-~---
Olndista tir. yosuna bildir 


