
Bı,,rliu, 19 (a a .)- Alm. n tebliği 

Si\ audooolıla ıwn müdafaa hatları

nııı yarıJd1ğuı1 Lilcliriyor. 

s .. ';ııbi ?9 tlınum ı :e,riyaı 

\ftldtlrıl 

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 
'••• onın ta•ımnl · llertıı 

Cumartesi 
2o 

Haziran 
19,2 

G 'tTNDELIK. SİY ASİ HABER FİK.IR. GAZETESI 

Muğla, 19 (a.a.) - Şiddetli bir 
yer ~u;.untuu oimnştor. H aRar yoktur Sayısı 5 kurt •Ş 

Telefon No. 82 
Yılı 1 Saı11 
14 4234 

Milli ef imiz 
Yüksek ziraat Enstitüsü 
imtihanlarında bulundular 
Ankara 19 (A.A) - Reisi Şefimi z Ziraat Vekili, enstitü Milli Şef imtihanlarda 

cumhur Millı Şefimiz İsmet müdürü ve umumi kAlip tara· talebel_ere sualle:_ s_ormuşl~r 
l 

ve kımy,l erıstıtusıınde hır 
İnönü buaün Y fıksek Zıraal fmdan karşılanmış ar ve doğ-

9 müddet istirahatten sonra ta-
Enstitüsü imtihanlarmda t.a- ruca imtihanlara girmitl~r?ir. lebeniu coşkım tezahürleri a-
zır bulunmuşlardır. Saat 11 ,5 Bu eınada Maarif Vekılı de rasmda enıtitüden a ynlmışlar 

• h enstitüye ıeref veren Milll hazır buhmmuştur. l dır. 

Çörçil 
Kurmay heyetile 

Amerikaya 
gitti 

Başvekilin ansızın 

ArrJel'ikaya gitmesi 
hakkındaki tefsirler 

--
B. M. meclisi yaz 
tatiline başladı 
Ankara 19 (A.A) - Biil ük Mi llet 

topla~tısında vermiş oldugu hir kararla 
ıanmak üzere t atil devresine g irmi ., : ir . 

Meclisi bugünkü 
3 Ağustosta top-

E!~'iı.;;;,-ğfu.~l fAı;.~ı.;;·;a;;ı 
~~~~ I ~~~~ ~~~~ 

LIB YADA 1 Almanlar 
Vaşington, ı9 ca.a.>-1°- TObruk d" k. 

Ki ite re BaşY ij kili Muıter Qör· 1 yor ı: 
Xnkua, 19 (R.G.) - Al-

Fi at 
murakabe komiıvo· 

nu toplandı 

Fiat murakabe komisyo
nu mıutaka ticaret mildürlü
günde toplanmış ve günlük 
işler etrafında görüşülerek ba
zı kararlar ittlhaı edilmietir. 

Kızılay 
Gardenpartisi 

---------
Teessüfe değer bir hadise 

Bir yurddaş eşile giderken 
yaraladllar 

Yaralı haataneye, yarcılıyan da 
hapiaaneye g6türüldü 

Dün gec~ 'ehrimizde teea- ıe,en B. Nurettin Aliye bir 
süte deger hır yaralam·a ha-\tokat vurmu11tur. 
disesi oJmu• ve yaralı zat Ali; taşıdığı bıçakla yüz· 
hastaneye, yaralıyım da ha- başının öserioe &aldırarak kal 
pisbaneye gönderilmiştir. Ôğ- bine b19agını tıaplamıştır .. 
rendiğimize göre b&diıe 'oclnr: ;8ayanın feryadına yetışen 

Sulhte ve harpte yurda en B Iediye Bah9el'inde ta- polıs ve bek9iler yaralıyı 
çok hlsmet eden milli cemiyet· e f dan memleket hastanesine götür-
1 · h nıdıkları tı.r• ın yemeğe .. 1 erden ba,ta gelenı şip esiz ki B N . muş erdir 
Kızıl.ıydıJ' Yer deprenmelerinde davetli bulunan · orettın Poluı daireRi derhal faa· 
büyük .ellerde, büyük yangınlar J ve eşi saat 24 ten ~onra. hora liyete geçmiş ve vakıt kaybe-
da felaketzedelerin yardımına d yrılnuatır. dilmek · · b 
k 1 M h 

. an a ,. ıuzın z& ıtamı"l yara· 
oşan, harpte yua ı e metçı· l y do öııüne geldik· Jıy 

ğin yarasını saran hep Kızılay· dman ur 
1 

.. .. anı yakalamıştır. Yarah· 
1 · d bun arın onone nın 

dır Bu kadar insani amaçlar ~rı sıra " ı yaraıı a~ırdır 
içi~ kurulmut olan bu geıııit teş· Adanalı •oför Ali T6 Fuad Adliye bu mü~Aıüf lı&dise-
kllith müesae1enin ıellr kaynak i~mint!e iki adam 9ıkarak 

1 
ye el koymuş Te oarih tevkif 

larını tub~lerloin yurtda,lardan b .. ataıı>ılarıJır. edilerek ha · b .. . . . . 
1 

_ ayana soz v ı pı~ aneye gonde-
temın edebıldığı teberrü er, mu- fen• baide ar.ahi- rihni~tir. 
aamere, hasılatı ve iza yıllık te- __ B=o~n~rl~a~o--------~------....,.._ 
ahbütleıi tetkU eder ..., 1 t ı· • t• __,.,_.. ___ _ 

(Sonu ildııciıl~) Ot bag ama e 1 ıs ıyenler 

ithalat mallan 
Tek elden teozi 

edilecek 

Ankara 19 (Y .M.)- Memleketin ot için l&zım olan 
tel ihtivRoı ~emin edilmiştir. Tellerin tevzii ıçın Devlet 
Ziraat 

0

idarı,ili ile ıniişterek tedbir alınmıştır. Teller İAtan
bolda tevzi edilecektir. Ot bağı teline ihtiyacı olanların 

çili o hır Kurmay beyetile • ı d • 
ı. rtikıe Birıe,ik Aınerikaya ÇeVrl 1 ~.,ldigi bu ..abab Londrs ve msn Raclyosn <l*'miştir ki: Memleketimııe 

. Bunda ŞR~ılaoak bir.ey 
v~.ingtooda ilin edilmi.tır. ithal maddblerinin 

Valilere müracaatları nya dogrndan cioğrnyR A nkarada 
ielirilen Devlet Ziraat lşletme8ine müraoaat etmeleri bildirilmek· 

İstanbul tedir. 
Vaziyet endiseli yoktur. Şimdiye kadar bin . . . 

Loııdra, 19 (A.A .) - Mis- .., 1 ı ·· 1 .. b.l 11 .,. Bırlı~ı vasııuıle ve tek elden degildir ur u ı ., yo arın• sapan... .. . Radyo 
tttr Qörçilin ansızın V ıışing- 1 halk t B 1- · l L.b tevzıı Tıcaret Vek~letının aldı-

H l 
ı avu an a~ve .. ı ı ya 

Kalenin cepheainde 
kaybedilen uçaklar 

lo I& gittiği sabahın ikisinde\: erıey yo una da. Atlantik ve Uzakdoğudaa ğı MU kararlar 14raın.ndadır. . u·· cretıerin i 
yeni tabı yapan gazeteler t a- aı·recektı•r b' b. . . k 1 h . ı· Ru s.iretle lılersıo, iımır, e ır ırını o•• ıvan ezıme ı "? M k r..fındau iJ&n edilmiştir. Bu karşısında In~iliz efkArına ~e lsl!\rı~nl Birlikleri kan~l~le verdiniz mı• . 011 

ova, 19 (a.a )-Kale-
ga2etelerin biriooi t~bilerin: Londra, 19 (•·•.)- Kahi- karşı oöyliyeceıi bir şeyi kal- ılhal edıleıı malların bulun . . ~~:10:•phh~•inde h .. a meydao-
de ilk sayfalarında Lıbyadakı re tebli1tinde lnailislerin El- vilAyetler arasında nüfus •e 1942 Radyo ücretlerırı~n ncum eden nçakları-~ ~ mamıştır. ka1dar verıJ-/ mız 4.0 uçak t 1 . . 
fena haberler haştae aşagı ad .. mden "ekildi"i bildirili- Son 11o··z olarak bn radyo iklim şartları iÖZ önünde tu Hsziraıı sonun• . . a ırıp etmışler· 

v Y il§ • b· ıd · · ıuıekteıiır. dır. 
kaplamıştı. yor. Akromanın akıbeti tas- diyor ki: Anglo _ Saksonlarda trllarak tevzii takarrur etmit me8 ı ı ırı kadar ver -::-;-:--:---------

M 
Ha~irıuı .. tlOD02n0a ·11:.ve ı· ıe D·kk 

İkinci tabılarda ister rih edilmemekle beraber yeni gürültüJü laf .. Mihverde fili ve hazırlanan plAn üzerinden · 1 yozd" ı " 
1 

atler· ' mıyen er . -l'r etler eskisi ··-- - .: 
Qörçilin rieyahatin• ait geleo bir çekilme hare ... eti bekle- hareket. Bugünkü dorum itte bugünlerde tevziat yapılaca~ı vereceklerdır. uor U 
haberler Yerilmektedir Lond- mek gerektir. budur. öğreniimiştiı'. gibidir. mumi parklar 
ra basını Ro•veltin Huenıi Tobrok önüne çekiJnıe Mezk1lr tevziat her ay Hayvan haıtal~kları neden karanlık? 
kAtihi tarafından Qörçilin Va· ihtimali de faııılaför . Royter Bulgar 1 arın villyetler mutemetlerine ithil Tarsuıun Tekelın i=e~:n H 
'ingtona ikinci cephe mesele- Tobrugun bir taraftan açık edilen mallar üzeı·inden yapı- köyünde sığırlar araMa~ıallin~ naltıc;val~r sıcak .• Geceler ba. 
sini göriişmek ttzere geımi' yolu kalmasına raım~u filen Sik 1 n tısı lacakttr. haıtalığı çıkmıştı.r1· k kr f · gune, battıktan •o•r• - . . . veteriner göoderı ere gere ı ne eı alacak •erin bir rüzgir 
oldugo hakkındaki haberi üze çevrilmiş olduğunu bildirmek Sofya, 19 (a.a.)- 'fioar"t Bugunlerde Mer11ın Bırh- b" 1 . l oınıştır. arıyoruz ..• 
· r·k· ı ü ötmektedir · · · ted ır· er 

3 ı y · kö - s h'ld rıne 1 ır e? Y r • tedir. Nazırı Zabariyef Per~embe ğı mmtakasına R•ren vıl~yel Tarıu8un enıce yuo • a • e belediye bahçeai, ld· 
ler · Müdafaa HnaRında Akro- güuü Radyoda bir nutuk Bty lere tevziat yapılması belden· de evvelce çıkıntı olan şap ~~n Yurdu wa:ıiooıu nr. Glzel 

Her gazete kendi okurla- manıo boşaltılması ihtimali· Jiyerek memleketin iktisadi mektedir. h1staltA'ı t!Önınüetur. v:t:t paralı . ~er aile reiıi, her 
rıoa fikir vermekte, birkaç ni de "ermektedir. vaziyetini anlatmış -.e vnr- G •• [ - ·ı [ k gı•Jz•gor yor. ndaş bu kulfde katlanamı-
guıete de eldeki haherlerden ı · .. ı . gnncula.ra a~ır OAzalar verile uze eşı çam ı B Hava füıtiin ugu me14o esı - . Ve g elediye bahçesinin yanında 
netioeler çıkarmaktadır. . 1 Ceğıni, gayri meşru zengin ki u A 

ne gelince muhar·e· be .. nın.. .b. ".-. olmanın ı· banet oldu"nno be· d kk muau ve ıeniş park, kHşı· 
Taymis daha fazla tafttİ · t 1 it ı • Sayın Valiınizin i atine: sanda vali konağı önündekı· "ta 

ki 'ından beri bava ns on °. 8.onu lirtmia ve .. 36 maddeye fı' at - "' llt vermeyi •im\lilik be e- 1 ı ı v 'I d tlrk parkı B ı elinde bulunduran ngı ııı er kondı it b· ıd· . t " • k k İlk ıabiplerln en ıayet ucuz l . . ura ar paralı yer-
mege teroilı etmektedir. . d 1 ~nnu ı ırmış ır. Meram ıehrin• ço ya ın 1 ı ol ikinci ers aratmıyacak k d - ı 

Deyli Telgraf: Alm•nY•· yıne bu öotünlti~te enm Nazır, Avropanın oi1&mı bir m••fede TECE kByiinde •• flatl• ••':..;y:emy~klii ·~ir men· c .. ip •• bor tiirlii i:li;:h.:~::; 
1 

ediyorlar nı kurmak !çin uğraşan müt fOH ıserlndekl ye,U çamlığı sahipleri d . larını ha · 
ya taarruz meadle&i mözake- l . .' . Alman ve til . ki kt T t'l fut mukabtlln e tlmdı kereıte vı .•. 
relerini birinci pl&na alacak 1 l ngılızlerın ,I . den faz) tefiklerin ya~ında hisi~. kat ır~:ı:;:de .~:~aı!:1a, u;;om:b:l den ~e topraktan kazanacak . Ne yazık!.. buralarda ııık yok, 

. . ta yan tavyare erın a landığımız hı9 me~abeaınde- lerle Ye batta yaya olarak ~ura· ki•ıelere .. tmıt bulunuyorlar. zı!a_ yok. . Zifiri bir karanlık •. ıöz 
'ekılde ııe,rıyat .y.apar~k .knr· u9akları v~rdır. Bi9inin ne dir demiştir . ya gidip temiz çam ve deniz Yeni kurbanlık koyun artık gozu görmüyor., Bu karanlık 
may erkanının . tRımlerını yaz düşöndö~önü anlamak zor- hanıı alarak neşe ve 11hbat ka· ka .. b• teslim edllmittir. Bütün ~erlerde bilmem naaıl otarulabi .. 
-~~· d ve tel11rlerilo bulun- dur. Müdafaa osiyeli evvel- SırbıatanJa zanıp dönenler bu çamı..,. met bn ol•t•••~tlerde ınemleketiıı ıl· lır?. 
ma " ır. rd· Bolfevikler hini etmekte ve wünden güne rtolifl. guıelhtl hattl umumi Soruyorlar bize .. Halkın h-

Bana göre kara harektıt- kilerden çok k~vyet 1 ır. buraaı yalnız civardaki köylerin aıbbatl hiç. dütünülmemit ve tirabatını trmıo etmek vazifeıi· 
)erinin mfüıa'lrereeı yapılmak- Bummelin Tobr~ğl\ doğ- Belg rad, 19 (a.a.) - Gaze· detil Merıinin de nlzel bir g•· ya~nız .. bsı menfaat dütinül- ni üzerine alna belediye, buraya 

·ı ı · ·ht·oıalı artm&k teler Batı Sırbistanda Bolşe - • 111 uttür tadır Ayuı zamanda harp rn ı er emetııı ı ı . . . 
1 

d. . . zloti yeri halini almaktadır. G ' bir kaç elektrik ampulü taka-
. .· . . .. .. .. d tadır vıklerrn temı• en ığını ve bu i . ..a k b' akall eçen ıene Ha1ke i . 1 Et b 1 t ı'1erıoın geuış ol9ude go• e~ · . esnada balkın hökt\mete yaT· çnıaen küçii ır su v mız ta- mu mı er un ar meveu aa 
geçirilmeai de ihtimal dahı· Libyadaki hareket ıle ~e- dım ettiAini yazmaktadır. bu güzel çamlık maalesef de•· r~fından tertip olunan Tece kö~ cereyan veremez, buraları ••ık· 
hodedir. İkinci meaele de çen eneki mevzUere Qekıl- lnte alt olmayıp iki klıinlD ma· Y~ ıezislnde. balunan aayıo Vali landırama:z mı? 

d f lı idi. Maalesef kaydını koyma• mız Sahip Örıe de bu çamlığı Bu bahçelere sarfedilecek 
müttefiklerin ıgemi noksanı. mi' bile olnnıa mü a aa l'a- vaRtOp(ll ü•erinde toplanmış· mızın ıebebi şudur ki yiizlerce pek beğenmiş ve k6ylülerle ıö· beş on kilavat elektrik puuıo· 
dır. siyeti ge9en ıeneye nazaran tır · yal içinde yetitme•i •lmkii~ ol· rlşürken buraıının hüınü muha· dan neden kaçınılıyor? 

Da.vekilin seyahatinde daba kov•etlidir. Harkofta Alman hamlesi mıyan bll •üzel çaa:ıhtıo bır ay fazaıını tavıiye etmişlerdi. O Buralaraa zulmet içinde kal· 
harbin ıe•k ve idaretine ait Umumi l"aziyet endişe zayıflamış gibi gornonyor. kadar evvel yeoldea sahip de- :zaman vaziyet kendilerine isab ma11 inzibat b•kımından, abliki 
mHeleler de tetkik edilecek- edilecek 'ekil<le değildir. Her Bunun da sebebi A.lmanlarıu tittlrditiai ve b~ defa bahçe olunmut ve tesadüfen çamhğın durumdan doğru mudur?. 

yapılmak ve ağaçları keıi!ip yok ıahiplerlnden Bay Oıman Gan Genç belediye reiılmi:ıin 
tir. Qör9ilin Amısrikada nn- 'ey yolnna girecektir. kıtalarını Sivastopol üzerle- edilmek iklbetlne mabkunı bu- num da orada bulunduğundan dikkat nazarlarını çeker ve e-
tak ıöyliyeoeti tahmin edil- Busyada 24 H&tte yeni rine çekmiş olmal.ırına bam- laadutuaa haber almış olmamız Valimiz bu zatla da görütmü' zinde olan bu iıtcğin derhal Ye-
mektedir. birtey yoktur. Almanlar Si- letmek IA11mdır. dır. (Sonu ikincide) rlne gellrlleceğlnl umarız. Y 

i 



20 - Haziran - 1942 Cumartesi YENi MERSiN 

1 - -

H~!~[ı~:in ~6;;,~ ~~J;;~~ 
1 

Dünya~a ~:::~ ~:~~or 
1 

. . . T'ORKIYE Radrosu 

Radyo 
bulundu ve :a =~r~·~::~~D~ i::t:~hafaza Topal da askere ahnmah~ır . ANKARA Radroeo 

1 
t · · h t k'" M Eski Yooanlıladra Snarlalı- Comartesı-20.6.19(2 r "' 1n ( ) B · e meıını veya a oy .-eya er- ., 

raf§, 11 a.a.. - esmı · H lk · t · te i• larıo aaktıre elteriali olup olma· 7.30 Program te memleket BBat &1n a evıne sa matını ıı m -s " 

teblig: lerdi. Bunun üz.erine B. Oımau dıkları ioin rapılan bir BBkeri ararı 
Haydrilıin kntilleri riak- Gannum g-erek kendiainin gerek muarenede Andronoid isminde 7.33 Muzik:karıeık pr~aram(Pl.) 

!andıkları bir kilisede bulun 1e ortağının bu çamlığı aldıkta- bir S"arlalı topal olduQundan 7.45 Ajana Haberlerı 
· · k ı A d ·d s.oo Müıik: Senfonik paroalar 

- . . ....... ~ - - . 
- - . 

Sayfa ; 2 

i 1 a n 
Deniz Gedikli Erbaş 

Okul müdürlüğünden 
O r ta 

1 - Hu yıl doğruda11 doğruya Uouaruuaya 
sevk edilmek üzre Orta okul mezuularuıdarı la . 
lehe kayt edilecektir. 

2 - lstaııbul ve ch·arıııdan müracaat ectecek-maştur. Ba, poliRiu genış tab rı fiata Halke.-ıne bırakma.ya •e , as ere a ınmamıe. n ron~ı . 

k'k t d 1 1 t K& mevzuat müıait ise bed~lau: te· ı bu kusurundan doları kendısı- (Pi) ler Deniz K. lıu1na ~tersin ve civarından müra-
.1 a ın 811

• an ~şı mı~ ır. - - bcrrü etmeye hazır olduğunu 40 ni askere almıyaıı muarene be-. ıs.so Program 98 Memleket Hat " 
tıller tevkıfl~rı sır~sınd.~ .~)- elli ldşi içinde vadetmiş ve umu· rehne dönerek eörle demie: 1 . ararı caat edecekler de ~Jersiııdeki okul nıüdürliığiiııt~ 
dörülmüşlerdır. PülıR curam mi memnuniyet ve teşekkürü ka -Zannederim ki, aize, barh t:i.33 Muzikı Türkçe ~lAklar 3 . - lstınbul Ve ~lersin llllllllkası haricinde 
ortaklarını da öldürmüştür. znnmıftır m&rdanmdau ka acak te eri 13.•6 Ajans Haberlerı l 1 ki A k l"k l 1 . 

B l O 1 .,ps·ı ("1ek'tir h . h • 1 k k. 0 . 11 ı..oo MOzik , Riraeetioumhui bulunan arm bulu 11( 11 arı s er ı · şu w erıııe 
011 arı ı '.f • Bu amıyet sa neaın n ııa Qe ılecek asker deQıl, hereerden . I _ . . . . . . . .. 

İngiliz uçakları tarafından ömürlü olması acınncnk bir hal- etteı oarpıeacak asker lazımdır. bandosol (Şef. · Kuoçer) dılekçe ıle b1ldırecekler ve bu dılekçenHı bır nus-
d. F k l ] d'kk tl 14.30 Ankara lkbahar at ko- · ... . . 

paraşiitltt himaye uasisine ır. a at aaı te aş ve 1 a e G b ı·k L t . 1 • hasım da lstanbul Dz . K.h~ıııa veva Mel\ ltıdekı 
. . . . . üzerinde durulaıaaı, hemde acele e e I RGr 1 ealarının tahmın erı. . c..; .J 

ındırılmıtJlerdır. harekete geçilmesi gereken nok Fransada ııebe kadınlar ioin 18.00 Program te Memleket okula göndeı·eceklerdır. 

l•panya Haricive 
Nazırı ltalyada 

ta dedelerimiz.in kıymetli aıira· husaet bir iaee kartı verilm~si tııaat ararı 4 - Kayıtlar l 6-~42 tarihinden 30-~-942 
11 olan bu yeşil çam ormanının kabul edilmietir. Bu kar~ bamıle 18.0S Müzik: Radro Da ne or- •• ·ı · k, d d • d kf 
bir gece içinde hain baltaların kadına ihtiracı olan her madde kestraeının Her telden taı l Hile a ar evanı e ece ır • 
kurbanı olmasını önlemektir. ri lemin edecektir. ( Gebelik programı 

Roma, 19 (a..a )- l~panya l k t) b rk b·t oldukt Bu çamlık ne bahasına 0 ar ar 1 ge e 1 88 ı an 18.45 Radro Ooouk kulübü 
Haricİ)'6 N l\Zırı Sonner Kont 118 olsun korunmah, icabederae doQum zamanına kadar mu le· 

b 19.SO Ciyano ile birlikte giinlerini sahiplerinin menfaat keseleri erdir. 

Ligonıada geçirmişlerdir. Tö- doldurulmalı ve m~mleketi~ Yiyecek kaçakçıaı 19.45 
şimdiki ve i tlkbnldekı sıbhatı • • • 

ren yapılmamıştır. noktatından elden kaçırılmamalı tren makınıstı l9.66 

dır. Bu çamlıkta pek ili D>Ü· Frausada Calais eehri ile 20·15 

Ticaret gemileri 
uçak gemisi oldu 
Vaşington, 19 (a.a.) - 8 

milyar 55(l milyou dolarlık 

kanun projesi mecliste itti
fAkla kabal edilmiştir 

kemmel bir prevantoryum, hatta Amiens arııeında ieliren bir tr6- 20.45 

bir •anatoqum yapılabilir. Bun- nin makinisti 38 raelarında Rar 21.00 
lar yapılmazsa bile hududu ve mocd Lyon adında biri ef Altın 21.15 
içi tanzim edilerek şehrimizin ve 21 .ı 

dan gizlice mal aatao bir llAbe- -~6 civar köylerin yaz mevıinıinde 
l b kAnin reisi aıfetile ralralanmıe-güzel bir gezinti yeri o a ilir. 

tır. Lyon eline A'ecirdi~i balık 22.00 
C. H. Partloıi tarafından uıair rirecekJeri sandıklar için 

önümüz.deki yıl Elvaoh bölgesin dA yanma alıror te Amiene 

Memlekel aaat ayarı te 
ajana haberleri 
Serbest 10 dakika 
Müzik.: Fasıl bereli 
Radyo gaıeteei 
Müzik : Şarkılar 

Konuema (Ana eaerler) 
Müzik: Dinlerioi istekler 
Konuema (Şiir te Nesir 
eaati) 

Müzik: Radro aalon or
keslr88ı ( Violonist Ne· 

cip Aekın) 
Ticaret gemilerinin uçak 

gemisi haline ~etiriJecegi mec 
liste beyan edilmiştir. 

de açılmatı düşüı..ülen HALK h · t ee _rıne girmeıden ene gece· 22 30 
M k s A 

ODASI bu güzel çamlığın orta· ıe,.ın \reni muarren bir yerde · emle et aat rarı 
sına yapılabilir. Tece çamlığını durdurarak tarlelara atıyordu. 
iyice tanıyanlar ba fikirlerimize Arkadae:arı aelerek bunları ıh· 22•~6· 

Bölgemiz taktİİr hak .-ereceklerdir. Çünkü ~er · ror •e eebre aolrororlardı. 22.50 Yarınki Program 

d •td • sine şo!'le ile bağlı baluuan bu Makiniatın SOO bin frank kapanıe. 
e ı 1 T k'" - b" k yeşil ormancık ece oyune ı· uandı~ı anlaeılmıetır. Mabke- -------

Mayıs 942 ayı içeritlnde şeb tişiktir. me lrendieini ı ar hRpse te 

rimiı. •tadında yapılan Türkiye B t V 11 . olduğu 6000 frank para oezaaıoa mah- Zavi karne . . . . . _ . aş a sayın a mız J 
Futbol gurup bırıncılığı, Turkı· halde C. H. P. Vilayet idare kı1m etmııtir. Mersinden aldıRım 2209, 
ye Futboi ııuruplar birinciliği ve Heyetimizin ve ilgili dairelerimi- -Z----·-------
Atletizm gurup blrincilıki müsa- zin ehemmiyetle dikkat nazarla- ayi e/:ımek /ıarneai 27960 numaralı a~ır ieoi ekmek 

M i Me . 10680 karnelerimi zari ettim. bakalarına iştirak içi? ers .n~ rını çekmekle ilk vatan borcu· reıoden llldı~ım k' · 
gelen sporcuların lstırahatlerını muzu yapmış oluyoruz. Yeni numaralı k k ._ . · Yenisini alaoaaımdan et ılerın 

. e me .arnemı zarı hOkmO olmadıaı ilAo olanur. 
temin ve roüsabakalarıa büyük Merslo bu memleket davasında ettım: Yenisini alaoaQımdan ea· . . 

ajans hRberle;oi 

te 

• 

i 1 a n 
Mersin Belediye Reisliğinden: 

Hal bi•ıası çatısının ahşap kısıııının ı 00 nıetre 
nıurabbuhk sahasımn tamiri l l Ofl lira keşif be 

delle açık eksiltmeye konuhnuştur. . 

Bu eksiltmey~ girınek istiyenleı·in 2 6 · 6-9 4 ~ 
cuıua günii saat l5 de Belediye dairesinde lop 
lauacak encümene nıüracaat eylemeleri ve ke:;if 
bedeJinin yiizde yedi buçuğu ııi~betinde mu vak -

kat teminat vesikasile ticaret odasında kavıth bu· . 
luııduklarına dair vesik2yı birlikte getirmeleri 

ilfln olunur. ''706,, 11-16-20-25 

--------.z-- ... 
Zayi askeri vesika 

227 inci alayın 17 inci hudut taburundan 13 11ene evvel 
almış olduğum terhis tezkeremi zayi ettim. Yenisinj alaca
ğımdbr1 ~ıkisinin hükmü olmadı~ını ilAo ederim. 

Silifke Say mahalie~ioden Ahmet oğlu 
320 doğumlu Mehmet Bayır 

(766) bir intizam içeritinde cereyanı susmayacak ve gene yazacak, kieioıo hftkmft roktor. Mahmodıye maballesı 

için alanan tertibatın mükemme yaz.acaklır. Şimdilik hareket ve Nafıa Pen memuru Bayram oglo Haean -----------------------
llyeti dolayısile Beden Terbiyesi kat'i hareket bekliyoruz ve (765) Nuri Dağdelen (764:) ve Abbas Şilif 
Umum müdürlüğünce Bölremiz memleket adına bunu rica edi-
takdir edilmiş ve bölge işlerinde yoruz .• 
vazife alanlara teıekkür olun-
muştur. Kızılay garden 

partisi ~ir tavzih 
-Bırinci<ien Prtan 

Kızıl•y Merain merkezi, hem 
Yeni Mersin gazetesi idnrc müdür 

lüğünc umumi gayelerine masruf bir 
. • . . gelir olması hem de Mersinde 

Sayın raı.etenıı.ın 16 tanhh yapılman düşünülen öz.el bina 
nuıbaaının birinci sayfatının al- için bir arsa aatın almak mak• 
hacı sütununda Tarsuıta telefon sadiyle bu ayın yirmi yediainde 
muhaberah başlığiyle telefon Belediye bahçesinde yaz. mevsi· 
mubaberatına sabah saat sekiz- minin ilk garden partisini ver• 
de başlanarak 17 ye kadar devam meye karar vermiştir. Bu İf için 
edildiği ve bu saatler haricinde 1 muhtelif komiteler seçilmi• ve 
telefon mubaberatı yapılamadığı hazırlıklara başlanmıştır. 
yazılmaktadır. 1 Geçen Salı günü Parti vlla• 

Telefon konuşmalarının uat yet idare Heyeti reisi 8. Rıza 
1ekiıden on yediye kadar devam Bozkurtun başkanlığıoda Halk 
ettiği doğru değildır. Merkezi- evinde bir toplantı yapılarak 
miı.de telefon teantı bu gün hamiyetli tüccarlarımız. davet 
s~at sekizden,, 24 de kadar cari · edilmiş ve teberrüleri kaytolun · 
dır. Bu cih'!h her g6o aaat on muştur. Yalnız 18 tüccarımızın 
yediden aonra da yapılmakta verdikleri yardım paraıı 2,000 
olan blr çok konuşmaların mak- lirayı geçmiş olup teberrüat de· 
buz kayıtlarile de iabat edilebi: vam etmektedir. 
leceğinl arzeder keyfiye~in aynı Vatao tevglsinin minalı bir 
a6tunda tayz.ihini rica ederim. belirtlıi olan bu yardımlar ku· 
Saygılarımla. rumun ve hepimizin tükranını 

Tarsus P. T. T. M. Şefi mucip olmaktadır. Kı:r.ılaya gelir 
Şükrü Kaya toplamak nzifeaini yaparken 
---~ teberru tabiplerine ııüzeJ bir 
1 .. aahih gece geçirtmeyi de düşünen ku 

rum idare heyetini ve dalma 
DOnkü earımızın birinci ve milli cemiyetlere muzaharet eden 

ikinci sahifelerlod~ki Ticarel parti teşkilatımııı tebrik ve te• 
VekAletindeo baelıklı 56 numara 

şekklire layık görüyoruz. 
lı sirkülerde üo tertip hatası -------·----
.ıörOlmüetür. hizarla tasbıh ede 
rız. 

Birioci sahifede Palamat kıs 
mıodn II Nalurelde 6,845 oh.
oak rerde 6,344 olarak rloe ar 
ni rerde bir enginde 87 olacak 
rerde 78 ik inci aahıfede Nohut 
Natorelde 210 olacak rerde 216 
olarak 'ertip edılmietir. Tashıh 

olunur. 

Zavi ekmek karne•i 
Mersinden almıe olduQum 

16754 No. lu karnemi zari ettim 
reniaioı alacağımdan eskisinin 
hiikmü roktur. 

Kireıuithaııe waballesinde 
10 No. lu evde Mustafa 

(767) Demiraeçen 

1 1 i n 
İ 1 i n Tapusu No. Kazası Körü Metkii Cinsi 

Mersin Askerlik Su~esi Başkanhğm~an: Mart 
942 3 Tarsu~ik::r~naıaıüe Su rata~ı Tarlenı ' 

120 de 6 sehrı. ı 

A - il=ln tarihinden itibaren iki ay zarrnıda Hektar Metre murabbaı 
919 3024 

her erkek vatandaş nüfus ciizdanı tedarik etnıiş Hududu: Maraolı Hacı Mustafa oQlu Hecı Mehmet ve 

olacaktır. Kara batak gölü ve Çal.:al o~lu böyü~ünü geı;tikteD sonr~ 
B Bu lllÜddet zarfında hüviyet cüzdanı te Haydarın hende~inin yolu ve Sakiye kula~ma •(t.rmca yu 

darik etnıeyerıler mahalli hükt)metteu muvakkat karlar küçük çöplü ve kefeli kıriyeleri arazileri ve üç dü-

b. . · ka alacak B 1. b b .. ( hor tabir olunan üç adet küçük höyük "6 küçük ve bGyuk 
il vesı lır. unun a era er esas nu us ve kara çırçırlar kuyeieri mamraş arazileri ve müftü ile 

ciizdarıları raın en kısa bir zauıaııda ellerine veril- çeYrili. · 

nıesinin :..hikadarlarca tenıin edilmesi ehemmi- Istaobulda mukim Mehmet Pertev otlu küçük Hasan 
yetle takip olunacaktır. v.asisi C~~ile Kay~~·. ~ekili Tı~ıin Erm.an sulh mahkeme 

(., N ·· f s cüzda l d aske l "k I l ııuden ıstıbsııl ettığı ızın hdccetıne tevfıkan yukarıda hu-
J - t U U il arın a . r 1 nıuanıe e e- dut vesairesi yazılı küçük Hasana ait uaziyi 23-6-194~ 

ri kayttlı olnııyan nıiikellefler ılan tarihinden iti tarihine müsadif Sah günü saat ıı de Tanus belediye me

bareu Askerlik Şubelerine şahsan nıüracaat ede- zad mahallinde Alenen satı,ı icra edilecetinden bel~diye 
cekler niifus cüzdanlaruıa Askerlik Şu beterinde detlalına müracaatları ılAn olunur. (768) 

yazılı askerlik nıuamelelerini kayt ve tescil elti- -------------·----~ 
reeeklerdir. 

D - Nüfus kağıdı olmıyanlar malı~lli hükti

metteu alacakları vesikaları ve varsa askerlik 

ettikterirıe dair ellerindeki vesika veya terhis tez 

kt~releriıd Askerlik Şubelerine gösterecekler ve 

nüfus kAğ1dı yerine hükön1etten aldıkları vesika 

lar1ıı aluna askerlik muanıeleleriui yazdıracak
lardır. 

DOKTOR 

ASLAN YAKUP 
Türkiye ve Ru•ya tıp fakültelerin- . 

den diplomalı ve Almanyada 
tahsil etmif. 

Hastalarını her gün saat 9-12 ve 15 den 17 
ye kadar kabul ve tedavi eder. 

Mel'Sl. ll Yoiurt Pazara No. 1 
Telefon : 172 

E - Mensup olduğu Ask.erlik şubesi mıntıka
sında bulunmayanlar mukinı bulundukları nıahal 
tin varsa yabancı )'oksa yerli Askerlik Şubeleri
ne nıüraoa.at ederek ellerindeki nüfus cüzdaııla
rnıın veya hiiktimetten alacakları vesikaların al· 

~ --------------.. , .............................. ... 
tına yine askerlik ıuuaınelelerini kaydettirecek- -------------------

lerdir. ilan olunur. · (757) 2.3 Yeni lılerain MaıbaumdaBaaılmı tır 


