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G "Ö'"NDELİK. SİY ASİ HABER FİK.IR 

- Müttefiklerin kuvveti 

Parti 
kongreleri 
başlarken .. 

Başvekilim izin 
K arstaki tetkikl"eri 15 

milyon Parti yaıasına göre her Kar~. 2 (A A .)- 1 Eylftido 

JAPONLAR 

Uzak doğuda ·yeniden 
ilerlemeğe başladılar 

yıl Ooak kongreleri toplanır. Başvekilimia vilayet hudotları · 
Bu kongrelerin m&na&ı Altı da. Valimiz ve di~er zevat ta . 
okun yökaek. pr.,oaiplerini rafından ka: şılaumıştır. Köv-
kendlleriue •••k yapanların lerde köylülerle göri'lşere.k ib;,i-
yılda bir defa toplanarak yaçlarını dinlemiştir. Şebriıuizu 
memleket vazifelerindon ken• gelmiıt olan Başvekilimiz Mami . 
di muhitlerine iı,.bet eden mi tezahürler araıunda ikameş-
kıımını te1bit ile kendilerine \erine tabl\İi edileli Vali kooa-

gına gitmişlerdir. dö,eoek -.uileleri yapabilme- Başvekilimiz Ş. Sorocoğlu 
leri, kendi ibtiya9larını daha -------:------------------
ytUı:Hklere doyorabilmeleridir Gazete ·z • • L d d ez erımız on ra a 

Kongrelerde nfl yapıhr't 
Neler kooo,olurt Bo auola-I • • ı • 

asker 
Melhnrıı 2 (a .a) - Mfıt- \ porılar 3 hafta sonra Stanley 

tetikler ku_•v~tler Kokodadajda~lara:ıda . Avustraly!ıhlara 
J 9 milyon da ihti- kara kesımınde .Japonlarla \taarrııı etmıılerdir . Avuslral· 

çarpışmaktadır. Ormanl:ırda yalılar ilt~ri mevzilerini bıra-
yat aıker uar harp\er o\uyor. l\lilende savaı karak geriye çekilmişlerse de 

Londra 2 (a.•I - Yeni bl• lar şimal batıdadır. ~~koda miıdafaa hallı knv.et 
Kanada zırhla te,kili.tı deniz Sidney 2 (a.•) - Koko- lıdır. Esas muharebe de bnra-
•t"' kuvvetlerine katılmak üıe- dan gelen haberlere göre Ja- ı da olacaktır. 
re hidise•iz bir •ekilde bir in · 

gilizJ~;.:~·t::n v;~~:~tı'..:. Haber H·ı nd·ıstanda vaz·ı-
ler bürosu, dün neşrettiti bir 

rın -.e temennilerin tesir vol ıngı ızler zafere 
tanıölleri ne olabilir! • 

1919 da SivaM kongresinde inan kl d I 
Ebedi ,.r At•tiirküo ve iıı- ma a ır ar kıllp •rka.d .. larıoıo elbirligi Y••1 

Delhi ~k<•·•L - ~Iİ•: 1 ~~ll~dedir. Hiodiçi•deki i•tlh· ·ı temel t ' kl A Lo Akden ı·zde diıtandakl Am•r• ~nk_avMve_tterı t ·~ar Blok i-lanler bunu göı-
ld ela B ını .Attı arı na . ndra 2 (a.a) - müs- ',<e Türk matbnatuıı mükem kumanda•• demlthr " • •-

0

"Y

0

•· Çinliler •azil ı · 
o u ve um ı · ~··d f · tak 1 F · d l d k" d e erıne de· · e 

1 

.ıa.o a ••
1 1 

ransız aJansı bildıriyor· \melen temsil etmektedirler. inaili:ı:.lerin batırdı· likl•d• Salam•• a a a"• a ı •am • lyorlar. 

~~·::··ı~·:~:;:.~d;:~:::::r~.:~: yet neden du·· zeldı· 
ve 18 l '1 milyon ıhhyata malık 
olduğunu açıt• vurmuştur. 

Hokok cemiyetinden Oumh Taommıcı. Tü ı. . . · _ . e taarruza Hindiıtandakl vaziyetin Japonlar iyi pilotl A.· 
. u- " 'iL aazetecılerın- Ru•u~lerde baaka bır ga- l d t · t" · annı rıfet H lk p den h .. ft· L " Jrrı aemi er düıel•eıin• yar ım e ~nş "· meraka üstüne randermişlerdı·r • 

. 
a artiaine kadar ~· OIJdrada bulunmak zetecı· heyet de Almanyavı 0

e · 5 e J ı d f F k 
b h d l J ~ Btrmanyadakl apon ar mu a •• a at gayretleri akim kaim 

•. 
8
_ ngön, alkın eevgiainden ta ır_. Bu sebepten İngilterede ıerek Türk taraftm.hk politika t -- - - - ----- ·~ t d d bil k skendulye 2 (o.al -Royt., 

1 
ıma ın an kn•vet alarak yu memnnnhık vardır. smı gazetelerinde k:Rkançlıkla bildiriyor Bugln neşredilen r•· SPOR• 

bor gön biraa daha geni,le· Türk misafirleri istihbarat na· göstermeli• mn .. ffak olmuş· kamı., Akdeolzd• logillz kaYO ' 
yen •• blittio memleketi Al- zırlığı siyası mıi~te~arı tarafın tardır. Türk_ matbnatı da Türk •• d~aiz k~•ve!ıe,;aıo muv~lf•· T •• k• yüzme birinci

liklerine hazırlık 
tıok .ba~ '.ağı ahında toplay ao dan ka b~ 1 edılm ıştır. lllüste- h ilktımeti g; bi dürüst _bir lı a • kı yel.ıo ı gosterıyo• · A_kdeo "-!~ u r 1 y e Parlımmn, daim• balkın • pr demıttir ki: reketle samimi bir tarafsızlık tlmd•y• kadar mlltelıkl., 

1 

· · h ••- . • . , milyon ıso bla too batırmıtl"' 
11."~ ~e alkıu -.iodanını ken- - Dostlarımızdan Qizli lpolitıkasmı ıdameye mu vat. 'tk dar. dıaıne dilatar ettiAini bilmi· bir ~yimiz yoktur. 3 sene olmnıtıır. 9'0 Hazı,aoıodaobe•I Akde· 
ye" ~almamı!tı r. .. .. ha rplen . sonra lnRilizleri yine Til r k gazetecileri la gil • o izde ı SO büyük so küçük zırbb 
. Zıra Partı bnyakleri ve zafere IDkOlr buluyorsıınnz • terede 15 gün kadar kalacak balmlmııtı•. 6 Eylilld• Adana yüznıe yelli ıloreceler elde ettiklerin 

•

0

ara mevkiinde olanlar daima Türk gazeteciler gazetelerini · lardır. R bavuıonı\B yapılacak olan den finale kalma cak kon 1 . US b" . · ı·kl . ya muvaffak ıre •rıı•e ehemmi:ret - Türkiye yöame ır•••• 
1 

•rı olmu lard S 
••r >Hk, kon,relerdeld 1ami- Vilayet ve Kaz• çitçileri borçlarını Çetelerinin faaliveti mliaabakaaıoda 1981 takımın- tebri: .a~:;.. porcularımı•ı 
mi ar•olart •• te111eoailerl tamamen verdiklerinden - _,. Ge•• da y•r alacak ola o Deoız bolkıo viodanında• ytlkoelen Moıkova 2 

(a.a) - okolu öoöne m•o•n Futbol 
..... 8 olar k '- b I Ad d h b b t yarısı netredilen ek tebllte gore Harp g P 
,,...., a .... a o etmi,ıerdı"r an 8 a u a h .. b k l U 

Finlilerle mticadele eden çetele_r &p"rculıuııı . ". _ıuusa " a ara mÜaabo Laları 

Parti kongrelerindekı" ar'. " lk R 

700 kilometre mecburi yaya ru: girebilmelerı ıçın '-"en3 or-

zolar ve, temennilf'r, fikirler b t b k 
1 
d rüyerek aHı&ın dütm•n kafile•• may yiiki'ek ba~kanlıgm<'a 

mobili ,•e memleketi al&ka- ser es 1 ra 1 1 oe bOcum etmiJle•dir. gerekli mö•aade n•ilruit k•y 
dar etmek bakımından iki -- d fiyet Beden TerbıyHı Umum 
.... ,. toplanır. Yunanistan a rotıdörlöAÖDCe bölgemiz baş· 

1 M.eml k t' l 
1 

Adana - Valimiz Akif yösde 50 tenzilltlı fiyatla 20 - e el a &kadar B . T ı·tu·· s var kanhğına teblig ellilmi,tir. 

edenlar 0 .. ak kong 1 · Y•:logan dtin Qifnilerimize gu""nlu""k bı"r mu""dd .. t bırakıl-• • • re erınde ,
0 

t . . • • Jlfi•abakalara girecek olan 
teabit edildiklen ıonra Nahi. amımı ya~m~ştır: mı,tır. Sofya 2 (a.a) - Atin• tak_ımımı• bııgilod•n itiharen 
ye, Ka••, "!ill~7el kongrele- rio:-Vıl&yetımı• Ka .. öze S _ 1 Byl61 1162 don iti· dao verile& halter6 göre Pa•· Adan• ba•osunda antrenman 
rinde aynı ~yök10k heyecanı bat ;:k=orçlaadırıldıRı hubo bareo taıızım .. ı,,ı yapılan tor milesseıesi Fransız hekim ıara batlıyacaklar. Kendileri
•• al&kayı çokeroe Parti ko teıı· onnu Ofioo tamamen yani karne il• ekmek oatıl•n leri Yunanisıaodaki vahim o• movaffakiyot temenni ede· 

rultayına gider ve falan - n ~~ et~i' olmakla borou- T"f- 1 nı tedavi etmekte oa u ödemıştir Adana merk•• •• Ooy bao ı us ıa ııını . . ed . ri•. kaHnıa falaooa köyllode .-e1a 2 . kHal•rı bari9 diQer ka••· dirler. Goode 400 kıt• t ~., TiJrkiye A tlelizm 
aemthu\e ortay• atılan b i .. - Bu umumi yokilnlar .. .. ol maktadır MOesıes• ııe· n 9erısınde bor f 

1 
nahiye •e köylerde ber turlu un · 2 · ı ı İİ b k / me~leket meaeleıi Parti ku- haLnba\ t 

1
. condao aı • kimler emrine mı yon aı m ıa a O arı eı un edenlere mu hububat alım ve satımı ser- . l d" f 

6 Eylt\l Pazar giinü h•ş

lıyılcak olan futbol menim 
aı1ılı;1 n ·· b -.. ıusa akhlarını idare 

6Jecek ola.u tertip komiteai

ııiıı f4e9imi i9İD k l"· u up murah 
hasları bölgede bir t 1 op aoıı 

ya~nııştır . A9ık reyle yapılan 

Pe9ımde komiteye Deni& Harp 
okulnııdan Sal&hitldd" D ıo e-
mirfloy ile Rasinıhey fabrika-

sı Gençlilc kulühönden Sait 
Topur Re~ilmiıtlerdir B 
h .. · eyet 

ogun toplanarak k . ora çekı· 

raltayında l&yık oldolU al&- kabil benu·· - ld . . . t vermıt er ır. i'tanbnlda Fenerhahçe 
z ferdi bo beıt e o"'o gıbı taosım aa ••• ka"' b 1 x. . rouoo e - • • •tadyomunda yapılan Tiirkı· . 

~ u ur. vuememı' bol lı / Borada ösı-• b• rJ&kalı ı onan ••tand ... olmıy•• dit•• .ııayetlere de A.lman aı er erınrn yo ailetızm birindlikleri mii-

......- ar d.. me•cnt'- . mevaolar karar halin• geld!k .ar. Boalar• ıe•ki oerbeıttır. = yoptılı /ı6priJler 
ten ıonra büktm~tio a~ 1•.ni Norveçliler 1 Uçlu·· pakt Berlin 2 <•·•) - o. N. e. 

sabakalarma i~tirak ed~n at
letlerimiadtm Salilı, Münir , 

lecek ve müsabaka fıküdu·· .. 
t . ru 

:mzım olıınacaktır . 

MiiRalı ak!lları İdare edecek 
olan h~kemler hölg., h&k 
k . e 

V~kor, K&mil, llyu, Ali ,.e 
l lban seçmelerde muvatfaki-yıl 9••lıtmalarıoa yol göoterır. ,ıuaıaola"o dot• keslaıiode hız l~·· ~·•kiindeki devlet bil- mQttefiklerin devletleri la ilerlerken mit••····· birlik· 7ilkl•rıoe de kııvvet olur. . IHI• mavallakıbyeti blbil~clk~ril";elkS 

N 

. yanında -- N B tedlr. 3 ayda 
8 

' ' er Çinliler 
etekım ıon Partı kurul- . Bertin ı (a.•> - D. • • kö rl yapmıttar. Banlaran az.un tayıoda göriltilleo •e Ooak- L Harbin yıl t11allıDG m .. asebatilo ıu:u 7000 aıet•edi• Ayni birlik "I r 

lardao ılifllle ıö•öle geleo ... m:•:•: 2 (a.•) - No•voç Kovroapoadent ıasateıioln ••• '°' 2000 aıet•e tatatl köp•ü ta. 1 er 1 y () .. 

t 1

. · 1 •• laan940takl 1 . A liT•l Lak' Ş 
er 

1
A

1 
tarafından b•••r an.o ı•F'"li bot• ırltme•I ti N yatiad•• -r• •r•ll• •• m•· • • 

0 1 

•yer •• K.iy••r• 

omıtesinoe tayin 
tır. 

Tarsus 
çifçileri 
Ankara)'a bir heye 

giinder iyorlar 
dilekleri Parti Genel aekreı- Honeç• ~llle~çaln NMiıter Eden; \kaleılnl bildlrer•k Munlh ••Iİ· mlr etınitlerdlr. Çanklng 2 (a.a) - Çin teh· 

bir kitap halinde görmedik- veç kara kuvvetleri l~g~İ1:aı.:~.- rikan entrikauadan son~• h•r· Damlapınora giclen eyaletinde mühim yerler ele geç o B yanı ba el k bildar•ekte mlş Lokaa geri alınmıştır. 
mir unların naı1l -.e ne ın · tın a, havada açaldan bla n••" c• tıtını h · • IJ • T d 

r.tle Y.rı·oe ıe•ı"rildi•ini öA_ büyük liyakat eöıterl7or. Nor-f •• (barblıı tlllrdOoeü yıltnd• üç· eyetrmrz ge ı aogı a elimi•• dütaılştür • e " • h Japonlu bozgun halinde guiye 
ronmedik mit voç •-ileri de Nonaçli kaptaa IG pakt d .. letled bütb eep e SO Aguıtoı Z•f•r bayr•- çekillyo•I•'- . . Ta~•ns (Hususi) - Şeb 

0 

Jl h" . l&k d d lartn v•. tayfaların elinde laılll· lerde Uerl•••ktedir) de••ktetllr z • rıruız tt ·l · H • u t a a ar., en ı l b 

1 

• mında Domlopınarda aıer O . çı çı erı alkevmde · 

- ı ı er e ır lkte mütterek düım•a• kt t l clileklere gelinoe, bunlar da la cl6tGtGyor. • • tepede me9hol ı ıker &bide- Q or ~P. anlı yaparak pamukla il Bı·, mı·h·1er aemı•ı aılı m s l l 
belediye •eya dil•r iktıııa.dl, " • ılode yapıl•• büyük m•n-ı Refı· k K t I ., 

6 

~ e er üıermde ba 
19'1m•I, 11lıhl •• •air daram Bir deoriye gentİ8İ batırıldı aimd• •il&yetimiıi temail un o dilrkler_ tesbıt etmişler •• 
larla ilgili oı••I• i9in bu batırıldı K•~I•• 2 (a.•) - P••" ıtı· eden amoml mocliı .. um- Bir möddeıtir lsıanbıılda dıleklerıııı !•caret VekAletın 
menularla aı&k•d•r mlle110- •• Akdealzde mihver petrol d•• Hayri Tunçbilek ve ile bulıına~ Doktor Refik Kunto arzel~ek ıızere biıyük çiltçı-
.. 1er bg ailokl•ri kanon, me• Moakova 2 (a.a) - Şiaıall reaılala• bl• bo•h• ;,.bet attl· tediye aza•ıudau Hılmi Ö••rl ö~n dd~ıkn şehrimize geldi~ioi lerımızden B. Muvaffak Uy bahriJ•ılne men•ap h••• ku.,ve ren bava açaldara••z lıl••Y• dti b . . d . 1ıren ı . gurla, R. Mel.mel Kar M 

(
Sonu ikincide) ti bir dGtmaa d _ 

1 
lal 

1 11 1 d . b ti yapmıt n 'tı rımııe av et eyıemi11-l S Dok ,.ı · A a e v-: u _ _,_ •·•ye ,_ • ı•• •• •• • ıoa • er ' ayın tora (boş gel- me<ı•rı nkaraya gönderı"lm 
,_ .... _. bab.-.W· w. lerdir. Bo' geldioia deıiz. din) derız. n~ .tarar •ermi~lerdir. 
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3 - Eylul - 194.2 PerşfHube YEN·I MERSiN Sayfa ; 2 ------ ---
En mühim deniz silahı Sabun yağı bulunmuyor içel Orman ~evirge Müdürlüğünden 

Tayyare gemileri 1 s b 1 Orman emvalı sat!, ilanı 
ı a un yapan ar Oiooi Hacını Mubnııımeıı hıı<i •li 

Tayyare gemileri olmadıkça zırhlılarıni ne diyor'? çam ağacı ~;~; 03
· ı,;~. 9~r. 

üyük iş göremiyecekleri meydana çıktı 1 - lçel \1ilayeti11i11 Aııannır kazası dnJıiliıı<le 
--- lzmir - Son giinlerde baş· !e VHair• ma1rafları. ki kilo.d~ lıudutları sarıııamede vazıh ()ihek kuzu devlet 

Bir müddettcnberi büyük zırhlılarını, hava kuvvetleri ta lıyan sabun yokluğu, gittikçe uç kuraftur • be1ap edilerek ıkı d ~ 
6

79 "l
3 

d•'k'J. - 1
2 

· 
al eniz devletleri inşaat program! rafında, himaye edilmediklerİD· şiddettenmekte ve artık birinci taraf piJ~ıa .. araıında bir fiat OfOlQllJll 3Jl '' • 1 , 1 1 Ç:llll ag3CJ ay J<_;e-
bü arında tayyare gernilcrine enld J t .1 t 1 i ba ellerde aabuu stoku hemen kal· müsavatı temin etmek l&zımdır. risiıuJe cıkarılnıak üzere 18-8 -942 tarihi11<le11 ili-- . en apon orpı ayyare er S 1 A • 

uhım yer ayırmağa başlamış rnarnış sayılabilecek derecede OD zamanlarda zmire y• haren 18 giiıı rniiddetJe acık artırnıa~ a k Oll IJ l-
tü ardır. Bir zamanlar başlıca tııh. tırmışlardır, mahdut firmalarda bulunabllmek dından yağ l'•lmeal bekleniyor- • • 

· hl ı ı Şimdi deniz muharebelerin- tedir. Saban fıkdanının sebeple- du. Şimdi ahnan haberlere aöre DlUŞtur · m ıaat zır ı ara veri irken şimdi • 
•• unun yerini tayyare gemileri de esaa rolü tayyare gemileri ri hakkında piyasada tetkikler G .. ziantep H Killıtea Aydına 2 - Artırma 4-~-~42 tarihine nuisa<lif cuma 
k~mıştır. Bir Fransız gazetesi bu oynuyor. Zırhlı dayanak vazifeıi yapılmıthrl rel~n . tacirler Aydında. HJ'OD günü saat 11 de Mersi il orman bi 11as111da yapı -

- b ı d k ı d nı· go··rmektedı"r. Mercan den1z
1
• .Sirinci ellerde sabun ıtoka teshmı sabunluk uytıayatını k la unaıe ete yaz ığ ı ma a " e I · laca · tır 
kalmamıştır malit da durmut 102 karuıtan almata batlamış · 

iyor kl· muharebesi, Hind Okyanusu ha~ 3 H ( · "b .. 
r . tur. Bunun sebebi, sabunluk lardar. - e ıer .ga.,vrı mamul metre ku 1111 Bili· Amerika parlamentosu sc.o reketleri tayrare gemileri için 1 , 

1 ya~ arın 84 kuruştan ıatalmaaı Nakliye veaaire masrafları Jıaııınıeı' becleJı' 490 klll'\JŞ(\JJ'. amanlarda harp gemisi inşası tam bir muvaffakıyet 0 muttur. lazım iken, 100-102 kuruştan da buna eklenecek oluna, bu 1 .J 

için büyük tahsisat kabul etti. Bu muharebeler harpten evvel aşağı alınamamaaıdır. İıtanbul yatı• Gaıiantebe kadar 115 ka· 4 ... Muvakkat lemiw~tı 250 liradır. 
ak~t bu tah~isat ile yapılacak ~ır.hlı başına bir_ ~yya~e.ıemtıi aabuncuıarı da aabunun klloı~· rut• maı oıac•t• ve bu yatlarla 5 _ Sartııauıe ve mukavele ıwo·ıelel'i Aııkara . 
emıler arasında zırhlı yoktur. , ıatıyen Japon duşuncesıoıD doğ- nu 79 80 kuruştan vermefdedır yapılacak sabanların da 100 "ıi •• •• •• _.. • • 

Ya\nız kruvazör, torpito muhri· ruluğunu göstermiştir. Halbuki 1 ler. An karada bile bugün ıabun kuruıtaa afatı ıatalmıyacatı da Ornıau ll llHllU nm<l u l'lugu. Mersındt' orıııa fi 
i ve tayyar~ gemisi İnşa edile· Amtrikalılar üç zırhlı için bir luk yağın ktloıu JOO 102 kuruş açık bir he1&phr .. Bugünlerde çevirgt~ nıiidürliiğü ve Aııamurda Orman bölHe 
ektir Bu yoldd bir karar veril· tavyare gemiıi yapmışlardır. A- tur. . . Buraadan da Ayclıaa gelealer ve efliiiinde ,M . "l b "li " 
esi Mercan denizi ve Mid,,ay • . B h R l p . Fakat lsmırde bu flatlarla 105 karuttan Hbunluk yat alan 'I e !(01 ll e J r . 

merıka ar am, epu ıe rın- • kl'I · 'I'" J "k "l l' eniz muharebeleri hakkında ve f \\' l çmiş .. - ' - yat satıtına mani olunmaktadır. lar ol• .. tur Şimdiye ka•r yat 6 - ISle , J erın IC3l'Hl 0( 3SI Ve J · ası C •11'-
ce o a e, r:e gorunuyor. Esasen bu fiatlarla ıah•a mü- 1 Ab' bl k 1 · J'k b IJ· · " · k ' 

. . . . . " arının mu ım r 11anaı zmır 1 te e 1 t>dıl eu amı ve saatta ıltale OJlll '-Oll\I Mamafıb tayyare gemılerı saade edılse bıle gene iz mirde . plyaıalarıada aatan Akhisarlılar •. • . .. •• • •1 

Diğer taraf tan İngiliz Bab
iye Nezaretinin de bu yolda 
eticelere vardığı anlaşılmakta 

ır. Mihver tayyarelerinin Ak· 
enizde büyük bir lngiliz vapur 
afilesinc yaptıkları hücum zırh 

pek naziktir. Japonların yaphk· 1 sabunluk yat bulunabilecet;
1
1 bile lzıaire yat göndermemekte ua muracaatlar ı (Bu vesıka ko)·hılt• rdt•n lSlenmeZ) 

ları gibi hacimleri küçültülsejşüpheli .srörülmektedir. ÇGnkü ve yüktek flatl Anadoluya ... 7 - "atı~ acık artırma u ~ uJile yapıJacaktır. 
bile bunJar tehJihye maruzdur· bu de_fa hta?bul 1&bancuları da tıf yapmaktadırlar. ~ • (1070) ' 19-23··28-3 

ı taraftarlariylc düşmanları a ra

ındaki mücadeleyi tiddt:tlendir
it ve zırhla düşmanlarına yeni 

eliller vermiştir. Bunların ka
aatine göre bir filonun bel 

emi ri artak zırhlılar değil t~y

are gemileridir. 

lar. ıha yuksek hatla yağ m6babaa Diter bir habere göre de 

B h r te hl ı n fazl edeceklerdir. ıabunlak yatların aaiti dütürül-
u a p zır ı tı ra a B . . .. " k . . k b 1 '-ilk u ışın onuae geçme ıçın me te •• un ar yemea yağ 

kayıplar vermesi birçok işlerde İzmirden lstanbula kadar nakli·' olarak da atılmaktadır. 
kullanılmalarandan ileri geliyor.------·---------------------

Zayi Ekmek karneleri 
Tenaıtıo aldılım 1802 oa_ 

maralı akmet karnemi uri et
tim. Yeııielni alıoaıımdan eski
sinin hiıkmü yoktur, • 

i l a n 
Mersin in~isarhr mü~ürlüöünden: 
Deniz ve k; ra volile bir sene icinde müdüri-.. ~ 

yetimize gelccel ve müretteµ nıahallere sevk 
edilecek tahminen 7000 ton tnzuıı dahili nakli-

Tayyare gemisi tarnflarlnu 
ın dayandıkları en l:uv\ et·i de· 

Geçen umumi harpte zırhlılar 

iyi muhafa:r.a edilen limanlarda 

yattıkları halde bu defa kaflle

Jeri himaye etmekte, korsan 

vazif es:ni görmekte kullanılmıf 
lardır. Muhtelif donaomalara 

mensup elli kadar zırhlıdan onu 

Tareustao aldılım 15408, 
15471, 15478, 15476 1799 numa· 
ralı ekmrk karnelerimi karbet· 
tim, Yenilerini alacağımdan er 
kilerinin hükmü roktur. 

Tnreusun Küoükminare M. 
Tanoı; Oami atık M. 96 ıo- yatı idar~uıizde mevcut şui'lname!>:İııe göre 21-8-
lı:ak 18 hanede Abda11elA1a1 2 .. .. d · ·b 5 .. ·· dd 1 k U Pearl Harbour ve Seylan ha· 

eketleridir. Pearl Harbour taar 
ruzu 4 tayyare gemisi tarafından 
apılmıştır. Bu gemilerde 1 ~0· 

bu yüzden b&tmıştır 

Avrupa devletlerinin altı 1150 
35 sokak 10 No. evde 111>s otıu Şadi serer 94 guııuıı eıı ıtı areıı l gun mu ete açı 

Halil Teke 
z.ırbl111 batmı~tı r · Bunlardan Ro --T-ar_ı_u_ı_b_e_, 1-ed_ı_r_e_ei_n_d_e_n_a_lm-ıe 

yal Oak Barbam. Repulıe, Pi- olduQunı 12133, 12131, 12129 
rince of \\ale. Hood İngiliz, Bia· 12130, 12132 numaralı ekmak 
mark Almandar. Bu zırhlılardan karnelerinıi zari ettim. Yenileri· 

yalnız. ikisi Prince of walles •e ni alacaaıından eskilerinin h6k· 
Bismark 35 bin tonluk yeni ge- mü olmadıQını ilAo ederim. 

Meninden aldıtım 4273, eksiltmeye konulmuştur. 
16876, ıse15 16877. 168781 16879 Temiualı muvakk:.ılası 184 ı liradır. 
numaralı ekmek karnelerimi sa-
ri ettim. Yenilerini alaoatımdau ihale 4·9-9~2 perşembe giirıii saal. oııda )1N·-tayyare bulunuyordu. Japon 

ayyareleri 35.6 lık 38 lik, hatta 
O 6 lık toplariyle bir tek atış 
apmağa vakit bulm'ldan Ame• 

eekilerinin bc1k1110 roktur. sin l uhisarJm· m iidiirh1etirıd e Hl ii le ek kil konıi:s. 
Menin Yedigün &eoimeti • 

1149 Nedim Şengeno yon tarafından yapılacakuı·. 
rikan zırhlılarının üçte birini 

uhare be dışı ettiler. mi idi. Diğer dördü 1914 • 1915 Tarsue İocehark M. Tarsuıtau aldıl1m 2583 No Şartnamesini görmek ve tafsilat 3lmak isti-
Mehmed oA. Şaban Seylan adasına yapıl an akı · ıeneleri arasında yapılmış, son- 11 ..ı.g 

--·----------...:.:Adam~k a beş Japon tayyare gemisi ra esaslı tamir görmekle bera• 

atır ieoi, 19903, 688 No. ıı hatif yenler her gliıı mesai saatlerinde idarenıize uıii
ie9i te 121. 122 numaralı ooouk 
ekmek lraroeJeriml zari ettim.. racaat etmeleri ve taliplerin kanuııi evsafı haiz 

ttirik etmiştir. Akdenizde İn· ber kafi derecede muhafazalı Tarsuetan BldıQım dört b6· 
il. ı 19 ı · b 1 d rük ekmE-k karnemı· zari eUim. az. er '1 senesı aş arın a değildi. 

il Yenilerini alace:aımdan eakilari• 

Yenilerini aıaoatımdao eıki· bulunıııatarı ve teminat akçesini muayyen saat
ıeriuin bihm6 r oktur. 

Tarsus beledi r e zabıta M. ten bir saat evvel vezııe) e ya lırıuaları liizurııu ühim tayyare gemileri ku an· Tayyare silahlarının kuvvet 
nin hükmü olınadıQını llAn ede· ak suretiyle birçok vapur ka- Jenmesi üzerine zırhlıların gü- rim. . 

ilelerini geçirmişlerdir. vertelerioin zırhı artırılmış, de · Tarsueua DabaQbane M. de 1167 

dPo Müru1 M. 92 sokak 24 ilfın olunur. <1074) 21-25-29· 3 
hanede İbrahim otlu 

Hılına Baltalı 
Giio geçtikçe tayyare gemi· nizalh bölmeleri çoğaltılmıştır. Ali karm Esme Karapınar ___ Z_a_v··,-.-m-ü_h_.A_r_ 

ıi zırhlılar için daha Jüzumlu Buna mukabil fazla ıüratten 1161 ~- U 

oluyor. Yalnızca hareket eden kaybetmi~.ir· Alman amirallerin --T-,-r"_u_s_ta_n_&~ld_ı_a'ı-ın-5-48-7-.-5.:4.:.:85 zırhlılar büyük tehlikelere ma· den Pfeiffer'e göre gemi inşaa-
5486 

l020 numaralı ekmek ku
ruz. kalmışlardar. Biımark Al- tında hal çareıi zırhlıları kaldır- nele~imi karbeUiın. Yenilerini 
man zırhhıının batırılmasını mak değil, mükemmelleştirmek alaoaQ'ımdao eskilerinin hQkmfi 
tayyareler temin etmiştir. Prin- tir. Bu da şu formül ile kabildir roktur. 

Şıhııma ait zati mührümü 
zoi ettim. Yeuiıloi kaıdıraca· 

Qımdan e&kiıinin hılkmü olmıtdı 

aını i14o ederim. 
AdanalıoQlu köı6oden 

Recep TürkoQla ce of \\'ales ve Repulae İngiliz Zırhlı + tayyare gemiıi. Tarsus: Teke mahalleıinden 1147 

Mahmud karıaı Fatma ------------· 
1154 Yanmaı -----------Tareustan aldığım 845•,8553 Köy ___ ___ Parti kongreleri başlarken .. 
5231, 5233 numarala ekıneıt kar 

- Biriueid :>u artan - f yiik"eldigi içırı lıuuu yapmak nelerimi karbeuim - Yenialni ala 
ve t h<&l letmek icra wevkiinde ca~ımdao eekilerioio lıCitn:ıa kal Rehberi zoat vo kararlarrn imkan 

mü~asdeleri nislrntirıde IJslla
derler. 

m1td1Qıoı il4o ederilll · olanlar için bir vazife, Tat~n il 
Tareue: Teke maha eaioden Yazan: Eski Nahiye 

MadU..ler,'nden 
8evflı ler içııı eu büyük zevk· Mehmed lrızı Zeliha 

dir. 1155 öıtonrak }Jsasen, gerek memleketi, Ocak kongrelflrinde eami- "' --- Müslim Aydiner 

gerekt-ıe mahiti alfikadRr e<leıı mi şekilde vazifoınizi yap- Tarsustsu aldı~ım 33t8, Köylünün ihtiyar me-01i-
bo dileklerin hepiııi balkın msk partili ıfktile horon-j20691, 16679, 16681 numaralı ıile devlete ve köye kar,ı 

&e8İ olan Parti kongroloriııde muzdur. dôrl bürük ekmek karnemi ıa. amomi va~iteaini g(i~terir. 
ri eltim. Yenilariai RlaoeAımdan 

Mersin ve havalisindeki Milli 

Kuvvetler Grup Kumandanı 

Emin Aslan 
!J1iltı nıücadeleye . ait hatırala1·nu 

. kitaJJ halinde yakında neşre başlıyo1· 

eskilerinin hükmü roktor. Her kör muhtar u aaala· 
Kizılmurat maballesiadeo rıoe, kör it erile allkalı olaıılara 

28 sokak 21 No. efde Qok fardalı bir e11rdiı·. 
Yueuf Quue otlu Tabıln da,•e reri: Mersin • Yeoi 

ı 156 Soın Menin Matbu•ı 

i 1 i n 
lçel Va~ıtlar mü~ürlüğün~en: 
idaremizde yirmi lira aylık ücret ve tahsila-

llııdan ayrıca yiizde 4 ve yüzde 1 ,5 aidat veril-

i rnek i1zere bir uıhsildarhk açıktır. istiyeulerin 
miisbit evraklarile her güu !ersin Vakıflar nıü . 

1 dürlüğiine müracaatları · [1152) 3-5 

i 1 a n 
Deniz Harp Okulu ve lisesi Komutanhğmdan; 
1 - Deniz Lisesi ve Deniz Gedikli orta oku

lunun ~ayıt. ve kabul müddeti 10 Hylule kadar 
uzatılmıştır. isteklileriıı ~1ersindeki okul kayıt 

ve kabul konıisvouuua ıuüracant.ları. ., 

2 - Her iki okulun gil'iş sıııavl<lr11ıa 

lül sah günü başlauacakıır. 
15 ev-. 
(1125) 

30-2-3-5-8-10 

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

içel Acentası; Selvelli Ticarethanesi 

Yurddaş! 
Hava kurumuna üye ol 

Yeni Menin Mat.baa8mda Bai1lmıc1tıı 


