
C3-trNDELIK SİY ASİ HABER.. FİK.IR. 

JJ011dra , 1 (a.a.) - Kolombiya 

radyosu Vandel Vilkinin Ortaşark 
1 ve RnRytA ııeyahatinin ilk merhalesi 

.>lan Kahireye g6ldigini bildiriyor. 

GAZETESJ: 

8 .. !ıJ.bi Ye tımum f.Ce,riyat 
HftdGrC 

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 
' • • • • •in 'ltlllllnl • venıa 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 , _____ _ 

Çarşamba 

2 
EYLÜL 

1942 

Yılı ı 53YI 
15 4297 

İçel borcunu ödeyor Başvek!limiz Erzurumda 

- . 

Çifçilerimiz hükUmete verecekieri 
buğdayın mühim kısmını teslim etti 

Hükumetin yeni kararı üzerine çitçilerin mabeollerin. ı 

den yüzde yirmi beşini bükftmet.e bedeli mukabilinde te8 • 

Jim edecekleri maldın::1ar. Hükft.melimiz çitçinin ve mu. 
hitiu vaziyetine gi:re teslim i~in birer de müddet tesbit 
etmişti. 

Memnuniyetle ciğrendigimize g<ire İçel çitçileri hüku-

ettiği, Buğday, Arpa ve diğer mabonlün ınikclarınt ileride 

ayrıca neşredeoe~iz 

Köylülerimiz büyiik bir zevkle mabNuJleriai mnhtelif 

taşıtlarla ~aza merkezlerin~ ve M rRin Merkez kazaRtn" 
getirerök bükftmetin gfüıterdi~i yere he ılelleri mokahilin<le 

teAliın etmekteJir. 

Halkla temasları
na devam ediyor 
Er~ıırnrıı, 1 (a.a )- Bll~vekiJirnil'- Saraooğlu refakatle

ri nde O rgMerıt.I Kazt~~ı O r bay oldn~ıı lıal.J e Enrnrumıt g6l 
wişt i r. h tıu~y oodıL Ü9ıınoii nınnuıi Miifot tiş, Vsli , Belediye 

reisi ve askeri, mülki erkan ve büyük bir kalabalık tara· 

fındau Jcar,ılanmışt!r· 

""~vekilimiz Erzurumıla balkl" temasta hnlnnmuş
lardır. 

Dahiliye Vekilimiz Recep 
Peker Ankaraya döndüler 

metin kendilerine verdigi mühletten «;>c'k evvel ruahımlle. 

rinılen lıöktlmetin teslıit ettiği yüzde 25 mikdarı tedim 

etmeğe başlamışlar ve bunan mühim bir ktsmını dtl hükd. 
mete teslim etmişlerdir, 

lçel Qifçi inin hükftmet e bedel mukabilinde teslim 

Köyltilar hükılmetiu iyi fiat verdiği Bugday, Arp" ve 

Ak darıyı hiikftmı,te ödedikten !lotıra kendi yiyeotı~ini Je Ankara, 1 (Yeni Merain)- İki gtintliir Bıırsa, 1\1..u

ayırmaktadır. Bnndan g6ri kalauıııı höktlnıetiıı hl\b~etti~i Janvada tetkilıtlerde bulunan Dahiliye Vekilimiz Recep 

mlisaad~den iıüifaue eılerek satacaklardır. Pek.er şehrimize dönmüştür. lt1tasyonda istikbal edilmiştir. 

f = -= ===-~=~=, I Kütahya şehrini dün Belediye rneclisine seçim 

hazı!:!_!ğ~ y~pıhrken 

I deal Belediye 
Azası 

ı Mısır Cephesinde _\ 
~=====- - seller bastı 
General Rummel Kiıt1'bya, ı (Yeni M ersin) _ ~ü talıyn ~ Plıri civarında 

.ddelli yaguıurlar<lan 11elırı selleı baRmıştır Jiaı;ı 

taarruza geçti 
yagau şı . · v 

_1 nl\h~lleı.tinde hı:-Qt>k evler anlar altıuda kaimıatır. 
ıneyuan ı . v 
Hasar olduk9a miibimdır. 

-----------~~~~~--~---------
Yazan: A.B.C. El 1 b d Elh•I 

Geçenlu?e yazdığımız bir İşte asıl muvaffakıyetimiz a emeyn cenu un a • Sırpların 
y .. zıda beledıyc mecliıine azi bugünden yarın ı görecek (niifuz 
o 'acak vatanda,larımız hakkın- nazara) tnalik olmaktadır. Bu da memada yapılan bu taarruz •• cadelesi 
d a !d noktal nazarımız dan biraz biç şüpher..iz şehrin bayatı mev- mu 
bıı hsetmiştik. h kk d 1 h b . rler 

'Hollanda 
Kraliçesinin 
yıl dönümü Bu mevzu üzerinde ISJ'arla zuubabis olduğuna göre şehrin a ın a ge en a e artıyor 

d d başında bulunan belediye mecll· 
.ur uğumuzun •ebebl hiç şüphe Lo d (-

k sinin faaliyeti ve bu mecliıi D ra 1 a.a) - Hol-
ıız ço seydlğlmiz ve hepim"ız"ın r .,.,. d 1 ( ) R · H l k nı·ı· 11 1 ( ) Stefa l d K .. k tetkil edecek arkada,larımızıo _.uvn ra, as. - oyt6r rt>ket ıı1t6r . una ı ı. 90 ı v Lorıdra a.a - - au a ra liçesinin vıl dönu- mu-
mu~tere malı olan güzel Mer- ö y 1 

ainio yüksek menfaatidir. kıymeti ile ölçülür. as.kert muhl\birinin verdigi kiil olarak hakıhr. . nioin bilJirildi~ıne g re. u- münasebetile 4:,000 Hollanda 
Bu a y- ·ı beledı'y ... meclı"· Rumm .. l a•ı"uı ve ır"d" l -dan bı" r kı mı deruıryo- tebaı · l" · ı b Hepimiz ayni idealdeniz, altı run, ... n "' habere güre A lmtuıl ı r diin " ., . gos ar _ . ının ış ırQttı e ir mera-

okun k;.Jpten bağlı erleriyiz. si azisı seçerken vazifemiz he· salıjhi bir getıt1raldir . .Ehndejıuna şiddetle hucum etmıoler sim yapılmı§ ve tezahürat ol-
Alhokun nurlu ea-ri-den ı"atı"fa. PJmizin tabii azan olduğumuz 11lllıab Elalomeyn oeııobuıırta . k k var 60 ... .. hihnetligimiz hır "Yll" · dir· muştur. yaşına basan Hol· 
de ederek mukaddeı yurdumu- Parlimi2in oamzet gösterdiği Elhinıemsdl\ taarrnza ae9uıi• k vet ) R t l d K 

b.. t· . · d. et v dır. Bıı ~l\VaıAta zafer nv Zııı·ı' h ı (a.a - oy_ er. an a raliçesine hı· ı .. ben •öy zu yüksek menfaatlerini mü- Upmet et ığımız ve sev ığimfa • v _ • ., 
arL d 1 · • · kti !erdir . Rnmmelin esa&en taar ı 1· 1 .. r .. tındır . EI ·vllt baltalama harekefı de len en bir ı,uttıktıı ., yıl do-nu- _ dnfaa ettiğimiz gibi i"inde ya- "'a aş ara reyımızı verme r. .. .. 11 .., F L f ~2 t yük· ' F d b' lrl ' .. - d şadıgımız güzel yart köıe•i olan •.:at burada a1ıl vazi e aeçil- rozu lıokleuiyoı:du. Havalarrn Elhiınema ı ıne re vam ediyor. iyome en ı ı- munuz e müteselli ohmuz. 

g6zel Mersinin de menfaatlerini aıek istenen, namzet olmak iste serinleme~i, ay ışıRnıın 4'he- ıeklikte bir tepedir. . rildiA'ine göre baltalama hare · Zna Hollanda daha hür ola 
ayni hassasiyetle takip etmek yen apkada,ıarımıza teveccGh ri•li tlurumo bvnnn yakınlı- Kahir6, 1 (a.".) - Yenı ketina iotir!k ed~nler ~ loko- rak dünyadaki yerini bulacak 
vazifemizdir. ~~er. dii•mıau t.aarnuıo bakkıııda mot"ıf tahrip etmışlerdır. ! tır. denmiştir. 

Mersinli ııfetile üçbeş arka- ıra f;nların Üzerlerine aldıkları gını ve en müsait günler ol- v 

da .. ın toplaodı~ı zaman ao .. rl•- vazifede aranılan meziyetin bi· ~~ll~lft:m~t'~t~y:o:k~tt:ır~·-------:-:=:-=::~::: ., a • .., 1 du1tnuu gösteriyordu ·ı h b 1 
me meyzuunu teşkil eden mad- r ncisi taassup derecesinde bir naktarından verı en a er ere göre: 
delerin ne olduğunu ıöylerne~i (Mersin sevgisi) olma1ıdır. µer iki taraf dl' lıszır ol- londra k&Y 
zaid a ddederiz. undan başka taanup dere· duğu için bnna 11ürpriz dene- h k t • h t ı •:t 

Mersinin en güzel şehir ol- ~~·}hinde v _zifcşinaslık lazımdır. Al ların ar e e l mu e l 
masını, Türk iyenin ri•iyeraaı ol- z~ k&_••a {ışleri takip ve Jntaç) mell . Her iki taraf 35-50 m an 
mnatnı dileriz. Hele Mersine ge- dev k•nin b~r haıtalık derecesln kilometrelik dar bir şerit üze d l d 

Qvvetlı olnı ı b d h l V len bir yabancıya karşı işte __ ası ca e er. rin<l~dir. Bn ..ıeridiıı bir ucu er e ya QŞ Q f 
. lie)e srunu güni .... . - v p e Cumhuriyet alanımız., ışte Ata· paralc k ne 1" erı ya denizde di1ter ııcu çölcle Ka· ce • anunun babşettiti mü- e 

mııa Mer1inli_1
1
erind ~ln~~~d v.e ·~•deden istifade ederek Meni- taradadır . Bn topraklu zırb-

r:~~~=e :~~;;1 ~ağh~ı;m~zı~ :::: ~; ~;.;~:ıı::a1~i ınenfaatini bu· 1ı otomohill.,rin ge9me~ine / J yeni bir liman zaptetlik/erini bi/dirİ)IOT/ar 
l • . azımdır . d "ld" D . ı d Alman ar a ' 

tanesi, işte güzel ote imaı, ışte Günden güne ~eınllliyet mösaıt egı lr. enız er 8B Askeri mıştlf' . Mareıal Fon Bock unf 
lokaotalanmı z:, işte tozsuz yol keıheden. ve her gün yeni nü- 9ıkartma veya P"raşütle ha- R ·l" 1 (a.a) - f 'H b• 

k kıa fuzu . . d er lfl bı. ld"ırı'ldı' "'ine •·ıa aelmeden evv~l buralarım ar 1 n )arım ız itte çamurıaz 80 a rı •ıneıın e top) "kt" d" ------------ ki d O 15 a Y " • . b k ayan, ı 11a ı kayna ar a d · . k . · l · · 
mız., işle mükemmel elektrıti· a undan Türkiyenin en büyük J BaşVıekii İ 31 Ağustosta Kara enız ele geçırme ıçın ace e ettıgı 1 
miz, suyumuz işte gekzeğinık1~·-i. ~:P•ll lMdepsinde belediyenin Üze aponya dg:r~oepıı limanını kıtalanmız görülüyor. Muvaffakıyeısizli- 3 u·· •• 1 
diyerek gösterebilme zev 

1 
le dıre. a ığı pek Çok vazife var- ·ıst•ıta t ncu yı 1 zaptetmiştir. . ğin ueticesi hakknıda şimdiden 

yanarız. St l 
Fakat bu satırları okuyan- Bu vazifelerdeki dikkatimi Londra 1 (a.a) - a ın · bir ~eyler görülüyor. Kafkas- b•t k 

lar birdenbire: takip Ve intaç faaliyetimiz. fehr~ 11· ~rad _etra. fı'Dl da ~ut~·umKüı· ı"ı·edlöıart yada ileri harekette ya vasi"'- 1 er en. - Dünyanın en kHıtık gün y_arına göre ha:ı:ırlamam"ız 1 •aye- e 1 ,. 11 • 

lerindc, tamun her tef bitti de •ınde Mersini her aün bira-- d·· güııdur ıyı eşmıı ır. d t 
l b • ... - lı'nde yapılan hücnml~r a ııe ~ışır. ı .. "',,· ifil 939 d .. -Mersinln oteli •i kaldı? der er. a güzelleştirir, her tlrlü lbti· Londra ı (a.a) - Royte- n- mauın .Jl.J R ha ~lıyıuı 

Biz bu kanaatte değiliz.Zira yaçlarını teaain e~eriz.. ,,. Japon ticesi.ı. kalmışlar. ~~ DiQer taraftan Huı tay- har h ,liin u~irdünoii .'-·ıhua 
rin bildirdiğine ııure . . d k m kal- · ' 

bizim üzerinde etüd ettiğimiz ..., Fakat tek. rar ediyoruz. Bu ·t t 11tır ikinci taarı uzu a a 1 yarelMi Alman ~e ıirlerine gırm11ie Lıılnrıuyor. 
il b. h t k f Baıvekili Toio istı a e mıv · 

fani insan menfaati det ır usu• a i vazı e; belediye keli-
1.:!~=~~,~~~=~~=~,,.._,...-_..,.,~.,,,..,,,,= akınlara ba~laınıştır. Karada t; yd 6\ vol hn~Jıyan harb 

ıebrin bayat ve istikbalidir. meai etrafında canlanan beledi· ::;:;:;::= Polonys~laıı başlıyarak heo 
Bir şehrin hayatı da asırlara ye meclisi azaları Ve onların IM1 -u n l1ı o iMi l\D <e /A @ ~ ~ ~ @ ~ olduğu ~ıbi havada da Rusia- kıtay a 81rttyet ·~ tti . 

göre ölçülür. BuA"ünkü kararları yükıek kıym~tlcri üzerine yük- UUW~~!;l!:ı~~-:_;:~------------ u 
mız, bugün temelini attığımız: leomektedir Zira belediye reiıi • rın imk~nlar& sahip oldugu ou~ii:ı harp cliinynrııo clört 
her türl6 eserimiz yarın içindir. ni seçen, ona direktifler veren, Mersin ve __ havalisi~d~ki Mili_! görülüyor. t e ii~ hnçoluııu Aa rım~ "" 29 

itte elektrik. Elektrik idare onun faaliyetini kootrol eden ve __ milleti ıçiue aJmı~tır. 
•inden ,ıkayet etnıek için eöy · çahşmaaına hız yeren hep bu Ku~-vetler Grup ....... t<umand~~ SO Al Kara harp leri Mı ır, Qia, 
!emiyoruz. meclistir. man uçağı Y eııi Gine, Salamon adala-

Eter Merıı.ine ilk elektriği Belediye meclisi aziıı ola- h rında A vrnpada devam .-diyor. 
yapanlar Merainl dünkü 20 bin cak l a~adaşlarıruızın yüksek r:rmı·n Aslan ta rip edildi Dördiino iı yıla girt'rken 
nüfusuna go- re dc"ll yarınki (50) ideal e u yüksek vazifeyi üzer- Lı l b . d 

5 lcrin almaları Mersinin menfaa ıarp 11 azıye tt e i r . 
veya ı 7 5 ) bio nafuaa göre tesis- Lo:ıdra l (a.a) _ Lenin· Oııiiuıüzd~ki 8611 .,,cı6 ne ola 
• rini hnzırlan:ı• olıalardı buaün ti icabından olduğu için bu ıahr 1J "ll'" .. adeleye aı·t lı atıralarını J. 

y t:> ı d hl b" h d- •· d .J."- ı ı nıuc '- 1
fJ. ........... • ıYrad radyosu 50 Almaıı tıça uağı tıi 11.•em .. fü'j· ·· Bu ırn 1·eple aakıntıyı çekmezdik. Bubir misal ar a ç ır şa H uşunme en -· ! "' - u 

dir. Yarınki bütiio işlerim izin o yalnız (ideal belediye meclisi) lr.-ı·t~aE lla-lı·nd-~ yakl)~da neşre başlıyor. ğının tq.tıri p veya hasara u1'-- hô.dı~olen gnnu güııürıe tF.kip 
il ' f Ji, '' ı IS etnı6k ve ede rken ta.lııuı" ııler-güoe liJık şekilde hazırlamak ta az arını taV11 e uğraştığımıu ld b" 

b - k k ı ratı ıtmı ıldiriyor. den ka9ııımak IAıımdır . R.G. ugun ü vazifemizdir. te rar aru 
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2 - Eyhil - 194'2 Çarşamba ----------
izrı1ir P!yasasi .., 

Hafta sonunda muh-
telif maddelerin 

piyasada durumu 

YENi MERSiN 

i LAN 
içel P. T. T. Müdürlüğünden ; 

1 - ihale tarihiııden 8 ı-7. 943 tarihine ka-
dar ista~yona gelecek ve istasyondan gidecek 
treıılere Mersin P.T.T. merkezinden yaylı ve 
c;ift. atlı araba ile posta alıp Yerme müteahhitliği 
15 güu müddetle açık eksiltıneye çıkarıln11ştır. 

2 - Avlık muhammen bedel 125 liradır. İzmir - Hafta sonunda r;namaktadır. Piyaaa durgundu .. 
muhtelıf maddelerin piyasa du·lfi:ıtlar muatakardır. 3 - Asli kefalet mikdal'ı 180, muvakkat te-
rumları şöyledir: YAGLAR: Sadeyağ piyaaa IUİUat mikdarı 112 lira 50 kuruştur. 

YU \1UR TA: Satı§lar ağırdır da bulunmamaktadır. Bazı yer-

Sayfa ; 2 

i 1 a n 
Deniz Harp Okıı1tı ve Lisesi 
komutanlığından: 

1 - Bu sene ikinci teşrinin biriuci günü .-\ n
kara Harp akademisi K. lığı emrinde yapılacak 
muamele memuru okulurıa 20 talebe alıuac:ıktır. 

2 - Talipler okulu ikmal euiklen sonra De
niz ordusu kadrosunda istihdam edilecektir. 

.am1:fih fiatıarda mühim tebed· terde klloau dört liradan 1ade- 4 - Şartuame isteklilere Mersin P. 'f. T. 
dül olmamıştır. yağ satıldığı bildirilmektedir. kezinden bedelsiz verilir. 

3 - Aş:ığıda yazılı evsafı lıaiz olaular ı. ıo-

194:2 de Mersinde Deuiz llarp Okulunda imtihana 
mer- . ki d' 

gırece er ır. 

. ME :VAL~R~ Kavun fi~t1arı Krema 16.0 kuruştur. Zeytinyağ t _ • _ '> lh ·· - af er• 
bıraz yukselmıştır. Erik kıloda utışları ıse fiat meselesi halle· 5 Eksıltnıe ı 6 ~ 94_ çarşan a gunu 1' 

beş kuruş düşmüştür. Armut fi- dilmediğibden piyasaya tlbl de· sinde P.T.'f. ıuüdürıüğü odasıııda saat saat ıoda 
atlarını~ düf~Hi muhtemeldir. tildir. denilebilir. toplanacak komisyonca yapılacaktır. 
Yaş Dzum fıatlım bu hafta da PEYNiRLER: Toptan ııat•tı , . • • • . • • • • 
ayni olmakla beraber, OD güo far tayin edilmiş fiatJarla yapı}. 6 - ISteklılef)I) ekSJltflleye gırebJlfllelerJ JÇJn 
aonra mevsim münasebetiyle makta ise istanbula aatışı tercih şartnameuin 4 üucii nıaddesinin de gôzönünde 
umumi bir tereffü beklenmekte olunmaktadır. Çünkü fiatlar faz 1 • • .. 
dir. ladır . Tulum peynirleri de dıprı bulundurarak nıuktazı vesaıkle muracaltt etme-

LiMON: Piyasada İtalyan kazalara yüksek fiatla aatıJmak· )eri ilan OIUllUI'. ( 1140) 2 . 5-10-15 
malları mewcuttur. Fakat Hatlar tadır. ! ==~~~-~-!'9!!!!1--!'!'!'W'l'----------
yükıektir. Yerli mahıul alınınca lzmirde peynir fi;.tlannın: - i 1 i 

İçel Haf ia Mü~ürlüğun~an: 
n limonun tanesinin 7-8 kuruşa y6kaelmesi iltenmekte ve bek- 1 

kadar sahlabileceği ümit edill· leomektedir. l 
yor. SUSAM: Suıam plyaaaaı 

SEBZFLER: Kuru oğan 13 yükEtlmekte devam etmiş Ye b11
1 Mersin Gümrük binası zemin an barı zemin betonu ve 

kurUfftUr. Bu hafta biraz yükse)- haftaki nıunmeleler de 57 kuruşa fonerli çatı inşaall birinci eksiltmesine talip ç:kmadı~mdan 
ınesi 15 kuruşa kadar çıkması çıkmıştır. Az muamele olmakta JO giin müddetle temdit edilmittir. 
bekleniyor. Hafta sonunda 11~· dır. _ . I Bedeli keşfi 5894,26 lira olup muvakkat teminatı 44:2 
rJmsak fiaUarında beş kurut du- BAKLİ VAT: f Jatlar yükael- ı · d 

M f 'h d" ıra ır. 
şüklük olmu,tur. ama ı gene mekte devam e ıyor. Dışarıdan Ek "l ) 1 9 9,. 2 - - 8 t 11 d N f' •dü . _ . . sı tme - - '*' cuma gunu aa e a ıa mu r 
caki fıatına yukaelecej'ı mahak- mal az gelmektedir. Buradakı _ _ 
kak görülüyor. Diter sebzelerde satışlarda da malın bir kHmı luğumJ.e ya.pılacaktır. . . 
umumiyetle piyasa normaldir. İıtanbula gitmektedir. 1 Talıplerın muvakkat temmat akçası, Tıcarel Odası ve-

DERiLER Piyasa sağlam Bakla .26.50. nohut 42 50, sikasile eo ge9 eksiltmeden :1 gün evvel alır.akları ehliyet 
alış·vel'iş istekli olduğundan de· çunllı ı.5, fasulye 35·35-75, bö· vesika sile komisyona müracaatlara ilAn olunur. (1 li2) 
ri piyasası normal telakki edil- rülc~ ~O kuruştan muamele gar- 1 

mektedlr. Sığır derilerinde görü· rııüştür. 1 ·-----------------·-----

len durgunluk da son J?6nlerde • BALMUMU: Piyasa çok dur 
1 

bertaraf olmuştur. gundur. Fiatlar iımcn olarak 
1 

• 
1 1 

A a n 
PALAMUT: Palamut üıeri- hafta sonunda 330 kuruşa kadar 

1 

De hemen hemen muamele ol- düşmüştür. 1 Cenup Yolları Kontrol Amirlifinden 

1 
Teşkilatımız bürosunda çalıştırılmak üzere 

Radyo . muhasebe, nnılıabere ·ve dakıilo işlerinde çahşnuş 

birkac memur alınacaktır. 
1 • 

Türtire Radroıu 19 45 Müzik: Yardda.D eeıler l Taliplerin evrakı müsbiLelerile acele müra-
ANKARA Radroeu 20.15 Rndro gazetuı 1 . . . . 'h . • 

Qoreamba _ 2•9•1942 20.45 Mür.ik; Bır maro ö~reni· caaıları. (ıngıhzce bılenler ıercı edılecektır.) 
7.30 Programvememleketeeet roruı. [1126] 3-1 

arerı 21.00 Konuema (Etin eaati) 

7,32 
7.40 
7,65 

21 15 Müzik: Şarkılar: Mende!· 
Vücudumuza çalıetıralım • 

eaohn, S o h u b e r t 98 
Ajana Haberlerı 
Müzık: Radyo Salon or- Brahma . . 

. . 21.30 Temsil: Kımail Aılesı 
kcetraeı (Vıoloıııat Necıp . hor 

--
i 1 a n 

Deniz Harp Okulu ve lisesi Komutınhğmdan; 
12.30 

Atıkın) 21.45 Müzik : Rlraseuoum ı 

Program ve Memleket saat Bandosu (Şef: lbun Kün- , 1 - Deniz Lisesi ve Deniz Gedikli orta oku-
flfBrt , 22•30 c~:>mıekeı "aa' 3 rarı 1 

lunun kayıt ve kabul müddeti 10 .Kyhile kadar 
12.sa Müzik: Knrıeık program ajaus hıtberle;-i borsalar • uzatılmıştır. isteklilerin Mersindeki okul kayıt 

(Pi.) ı 

12.45 Ajane Haberleri 22.50 Yarınki Proaram te 1 ye kabul komisyonuna DlÜracaatları. 
kapeaıe. l 13 00 Müzik: Bictizkar ve Siizi· 
1 1 

2 - ll_~r .. iki okulun siı·iş Sınavlarına lf> ey-
nak makamları z k k L 1 .. 
Program ve Memleket ayı e me ıarne en Hil salı guııu başlanacaktır. (1ı25) ıs.oo 

Saıı Ar arı Tarsostan aldıgım beş 1 30-2-3-5-8-1 O 
18.03 
18.45 

Müzik: Faeıl hereti hilyük ekmek karnemi •ayi ----------------
Radro danı orkestrası tt ' y ·ı · · 1 ,. -----
(N.h d E . d e ım. enı erını a aca8ım-

ı a eengın ı ere-
sinde) dan eskilerinin hükmü yoktur 

19.SO Memleket enat ayarı ve Tar~ııl!I: Yeşil M. Ali og. I 
ajanı haberleri. (1144.) Ynsııf Özipekoglo 

i 1 a n 
İthalatçı ve ihracatçı birlik

leri umumi katipliğinden: 
Çay ve K hve ilhalAtcılan birliği umumi heyetinin 

1-9-942 tarihıne müsadif Sah gönü saat onda yapılan fev
kalflde içtimaında karar nisabı ekseriyet hasıl olmadıgındnn 

statünün 15 inci mıtddı:s' ne tevlıkan umnml heyet toplan· 
tıımm 23.9 942 çarş·aınha günfJ saat IO da Birlık içtıma 
salonunda yapılmaswa karar voı·ılmiş o!m~kla birlik azası-
nın mezkOr tarihte bızz •t veya t~msilon luızır bulunmalau 
rica olunur, ( 1145) 

n 
Mersin Halksvi Reisliğinden: 

Evımizde yakı:ıda açılac:ık olan İugilızce. A imanca, 
Fı ansızca :kurslarına en az ilk olculıı bıtirmış okurlarla, 
di~er arzu eden 'atanda şiarın kaydma 1 EylOI 942 tari· 
hinden itibuen başlaıımı.,tır. lsteklilerin Vtsaiklerile birlikte 
Balkevine mürlicaatları. (1143) 

i 1 1 n 
Mersin Belediıa Riyasetinden: 
Su ~bunelerinin dilılıat nazarlarına 

içme suyu süzgecinde ve şebeke tesisatında 
temizlik yapılacağından 2-9-942 günü akşam 
saat 20 de şehir suyu kesilecek 4-9· 942 günü 
saat 8 de verilecektir, 

Abuneleriınizin malumatı 
olurıur. 

olmak üzere ilAn 
(1146) 

P H i L i P S (Altın 
Jübile Radyolar1 gel
miştir) 

lçel Acentası; Selvelll Ticarethanesi 

4 - İsteklilerden aranılan evsaf şuıılardır. 
5 - Yaşı otuz ikiden fazla olmamak. 
b - Yedek subay olmak. 
C - Kötü hali ve mahkümiveti olnıanıak sı-., 

yasi haklarını kaybetmemiş olmak. ecnebi kız Ye 
kadınla evli bulunnıamak ve ana, ve babasıııın 

döıııne olmanıası hakkrnda yaptırılacak polis tah 
kikatı vesikası. 

d - Sıhhi hali muvazzaf askeri memur ola
bilecek kadar düzgün olmak. (muayerıel~ri tam 
teşkilli sıhhi heyete yaptırılacaktır.) 

e - Kabul imtihanında muvaffak olmak. 
f - Diğer devlet ve müesseselerine karşı 

mecbur müteahhit hizmeti buhınmanıak. 
g- Noterlikçe ınusaddak mükeffel, fotoğraflı 

taahhütname vermek. 
5 - isteklilerin her gün Mersiıı Deniz Harp 

okuluna müracaatları ilan olunur. (1111) 
28-2-5-8 11-15-18-22-25-27 

içel Orman ~ıvirge Müdürlüğünden 
Orman emvalı satış ilanı 

Mikdari 
Oiui Haomı Muhammen bedeli 

M3. Lira Kr. 
Çam agaoı 848 4 60 

ı - Konya vilayetinin Erıuenek kazası dahi 
linde hudutları şartnamede yazılı Adakaya dev
let ormanından 848 ~13. dikili çam ağacı l ~ ay 
içerisinde çıkarılmak üzere 18-8-942 tarihindeu 
itibaren 1 7 gün müddetle açık artırmaya konul 
muştur. 

2 - ..\rlırma 3-9-942 tarihine ınüsadif per
~embe güuü Mersinde Orman binasında yapıla-

caktır. 

3 - Beher gayri nıamul metre küpiin ınuham 
n1en bedeli 460 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 293 liradır. 
5 -Şartname ve ınukavele projeleri Ankara-

da orman un!unı miidiirlüğii, Mersin Çevirge 
müdüriüğü ve Ernıenek orman bölge şefliğinde 

görülebilir. 
6 - isteklilerin Ticaret odası vesikalarile bir· 

likte belli olan gün ve saatte ihale kouıisyonu
na mürlcaatları. (Hu vesika köylülerden istenmez> 

7 - Satış açık artırma usulile yapılacaktır. 
[10691 19 .23-28-2 

ı- -

1 Göz Hastalıkları 
mütahassısı . 

Dr. Muhtar Berker 
Mersinde: Vo2'urt pazarı civarında 

Doktor Abdullah Ersoy muayenehane-
sinde her gün. 

Tarsusta: Sah günleri öğleden evvel 
Doktor Salahaddin ınuayenehanesinde 
göz hastalarını kabule b3şlamıştır. 

Yeni )(erlin Matbaaıında Baulııuof1'ır 


