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1 limi• D. Refik Saydam Ticaret ve 
lktiHt Vek&leti ile matboat omam 
mödör1öföne gelerek tetkikatta bo
lnnmu,tnr. 

Gtr.NDELl:K SİY ASİ HABER F'İK.IR. GAZETESI Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Yılı Sa111 
14 4:235 

. Türk 
Politikasını 
Takdir 

Fasulya, Mercımek, Nohut Tobruk S P O R 
Bakla fiatları tesbiredildi etrafında 

harpler Ankara, 20 (Y.M.)-Tioa- karaş, yüzde uç yabarıoı mad 1 mi~yorıo tarafından vedlen 

ret Vekaleti yeni mahsal için desi olan Nohut 14: koraş. fiatla ıtatılaoaktır. 

Sta~yom~a bugün müle~a· d 
f üdboı cular karşılaşacaklar 

hububat fiatlarını teRbit etti- yüzde üç yabıuıcı maddeıi Koro f1teulya, Meroimek, Kahire, 
20 

(a.a.)- Rum-
Bükreş 20 (a.a) - Ru- ği gibi bakliyat mahımlöne- olan bakla 13 kurottnr. Nohut k&r hadleri için ı.ayrıoa meıı·n orduları onma gu""no"" 

men hasmı Türkiyeııin taraf- · B r· tı · · 
de &&bit hir (&at vormıştir. 2 - o ıa ar ıatibıal bir te•zi yapılmı,ıır_.. Bu .da Tobro ... ta birJ-mi•ler..ıı·r. sııhk polıtikasJDI öQ'mektedir. l a ...... T u 

Bu8'ÜD tehir ıt•dyomanda 
mühim bir füdbol muaabakaaı 
yapılacaktır, 

932-933 aenelerlnde Çukur 
O•a t•mpiyonlutunu kazanmıt 

olan Merain idman Yardu takı · Buna göre: bölgelerinde 90 va ıns olarak ilAo edilecektir. Mustehlıke Tobrak 45 kilometrelik 
Universul ~azetesi Ankaranıu 1 - Yö11de öç yabancı toptan teslimdir. Vasıfları aatılan fi atlar Murakabe ko- ~ınıl tlefkll ebden oyuncuların 
· t'oı· anlatmakta doTwu Ak toplarla yeniden müdafaaya cum em 8'Üzel ir teaadüf eseri sıyase 1 

1§ dd · ı koru Çalı fasal- d b l J ut J f k · t t d e 1 
d . . . . k k 'çin ma esı o an a a aşağı o ~n ar m a ar mısyonu ara ın an geçen R - 8. "k o arak halen Merılade bulun-
eoızın eınmyhedtı d ur~a b 

1 
ya 24 kura,, yözde ü9 yaban larlq, icabına göre kaza aıer- oeki had d.ıbiJinde teMbit edi batlamıştır. ırenaı in bu ••ktadar. Tam on sene evyel 

Jtıpılan mua e ~ en ıtı aren dd r etil mercimek 18 kezlerinde Fiat Murakabe ko- lecektir. küçük beldesi kelimenin as- •por sahalarımızda. büyük ••· 
bal'karılara kadar ı'oen harpte

0 -•~m-a~-e~•.Y~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~- · ı ~v ı·1m· d ff keri m&nall e r r ış e- va akıyetlerine tahit oldutumuz 
Ye nihayet 18 Haziranrla Al- Akdenı·zde s· 1 ! ğildir. Cenap Afrikada Bri· ba deterli •porculardan mürek• 
maıılarlıt yapılan karşilıkh ıvastopo Japonlar tanya birlikleri Bommeliu kep tctkını ile tehrimlzde bulu· 

h b. ı nan diğer (mltekald) füdbolcu· anlıtşmada ve Rusya ar ın- Batı t•ı an R ya ı"aae yollarını hırpalamakta- .. 

M .. f us ya y rımı&ın teşkil ettikleri kadro 
de bu tarafıızhk politikanın u d a a Si dırlar. B"tıda İtalyanlar, :lo- kartılatacalc.tır. 
deği~medigini belirtmektedir. İngiliz a Taarruz mu ğrıda Almanlar vardır: . \Eski ld•an Yurdu takamı 

edecek ? Tobro~oo Mibnr 19ın de fU tekilde ••haya !Çıkacaktır: 
Çörçil Ruzvelt Gemileri ,Rusla1 kadın ve er- vaıolı bir endişe kay••A• ol· Edip Mohme~alld 

Alık.Ta 20 (R G )- maro-ı hakkında büküm ver- AJI •• •• • d kek büyük bı·r ' · · Muharrem Tahain goruşmeSlR e Roma 20 (a,a) - Akdenizde Japonların Rosyaya. kar'ı mek zordur. lngili" donan· Hicazı Durdu Cemal 
ltalyan ve Alman ku•vetleri İn· gayretle döğüşüyor harekete geçeoekleri ciddi ması miioadelede eHelkilere Nuuet H. Gültekin 4 mesele glliz gemilerine taarruz etmitti. olarak mevzohabBolmaktadır. nazaran daha önemli rol ala- Buna mukabil tebrimlıde 

1 • ikinci Cephe 
2 - Deniz nakliyatı 
3 - Yakın ve uzak 

sark stratejisi. 
1 

4 - Rusya,ingiltere 
ve Çine yardım 

Vaşington, 20 (a.a.) -
Mister Qör9ilin Molotof. 

tatı sonra Va,in6tona gitmesi 
.-e kararlar alıumaın Berlini 
lernbltUıdırmıyaoaktır. 

Mister Qör9mo yıldırım 
kararlar almak i9in Ameri 
kaya gitmesi bununla ü9önoö 
olmaktadır. Bu seyahat uzan 

ıürmiyeo6ktir. 

Londra, 20 (a.a.) - Boy
terin siya11i muharriri Mister 
Qör9ilin ziyareti Te Amerika
da ınühi m kararlar alınaoagı 

hakkmda tefıirlerde bulun

duktan sonra diyor ki: 
Ragüniin en mühim me

seleleri dört noktada toplana

bilir. 1- lkinoi oephe a9mak, 
2 - Deniz nakliyatı. 3- Y •· 

Bu taarruz hakkında gelen ha- Moıkova 20 la,a) - Kırım Japon tasavvurluı hakkında caktır. Rommelin Tobrugn bulunan mltekaid füdbolcular-
berlere r6re Cebelitar,ktan do- komünist parti•i umumi katibi . ft Q k" alm .. •tan m .. ı..eadı ı"a•e yolu- dan Deniz Li•eai öıırretmenlerin-d ıyi mal mat veren ong ıng ... ..a v d S • tuya Oğ"ru açılan 30 gemideıa demiştir ki: Sivutopolu düşma; en alabaddin ve Tevfik eaki 
mürekkep kafile İtalyan Alman na teslim etmektense ıon nefere kayn~ı RnK hnduduna H· no kuıaltmak i9indir. Beşiktath Mebmed, izm,irden 
hava ve deniz kuvvetleri tara· kadar ölmeği halk tercih etmit· ker yığd1g1111 bildiriyor. I C.e~mi , Adanadan Te•fık Atalay 
fından hücuma uğramış ve bun• tir. Almanların milyonlarca be- Japonlar Almanyıuırn Rus- Anglo Sakson ar i ~ıbı zam.anının deterli töhretlerl 
da 3 kravezör, 2 torpido, 9 ti- yanname atmış olmalarına rağ- yaya karşı taarrnzurıa be!de- Yeı·s 

1 
ıle t.•kvıye ettikleri bir takım 

caret ıemi•i bahrılmıt 1 aaf men bunlar hiç bir tesir yapma. mokteair. Almanlar Rusyaya tetkıl etmitlerdlt. 
harp gemisi 1 tayyare, ~ kra•e· mıştır Binlerce obuı ve top Maçı t k 

karaı taarruza geçiuoo Japon • • de •eyre me çok zevkli zör, bir ticaret gemi•i baıara mermiteri halkın şevkini artır· v iÇi n olacaktır. 
uğratılmııtır. maktadır. lar da Ru~yay~ karşı harro -

Geri dönen bir torpidoya da iki bölük ukerla dört gün za gA9eceklt:Srdir. A.ııkars 20 (a.a) - ~i.bya 
bir bomba iıabet etmtıtir. İtal· ekmekıiz auıuz muhasara altın- Bu kadar rivayete ral- daki hareketler h~ft.a ıçmde 
yanların bir torpidoıu ağır yara ı da kalmaların• rağmen dilşman- ıuen J apoolarm bu kadar 90k mihvereilere elverıılı cereyan 

Matlada yer 
•araıntraı 

lıdır. iıkend.eriyeden hareket d~n çok doldurma, olmaları ö- oe beden ıwnra RaAyada bir etmiştir . 
eden bir yenı kaflledede 6 kra· vunmeğe layıktır. p .. h . t . 21 Mayısta baelay:rn t~- Mutia 20 (a.a} _ Biri 

- t ·d ·ı 56 b" t Y l '-ızın a•ker cepb_, a9aoa.Aını ta mıo e mı f d · · aelı saat 23 t d' A • vezor ve orpı o ı e ın on· üz 1Jrce genç • ·ık iki ha ta a ıyı ıa - e ır;erı 24 de olmak 
da 6 •ilep vardır. Sonlardan ti- yazılmak, dairelerde, haatahane yenler 90ktar. arrnz 1 N . ed fnaı· ıı·ı üzere ı" Lı" 

uımımi&1ir. etıc e • ..., • yer sarsıntısı olmuı lepler batırdmıttır. lerde çalıtmak iatemel~ri •• ça- Bn tahminlerin hangisinin ~ r b 1 d kı-
1 

tur 
ler .ylartlınberi azır a ı ıt1r . Uçaklara i'elince lagilizio lıfmalan çok mühimdir. Mühim ·doıtru. oldognno önümüsdeki ,.. b 

H d f d 1 e hatl .. D aeriye atılmıı •e .ao -14-17 azlran araaın a 114 uçak mat abrikaların an Slvaatopo a hafta anhy.acagız. .. l!t h l 
kayıbı Yardır. Ayni müddet zar- her g6n •evkiyat yapılmaktadır. ruk bir kertt daha ~u as~r~ amba camları 
fıada mihverin uçak kayıbı 40 M •h · · t • ed"l · t"r Şimdi mıhvercıle- ,_ 
dır. Sivastopola hakim ' verın yenı ıp ri~ ;~b~~ıu almal• çahıtık- yaRın_da tevzi 

italyanlar bunun lngtlizlerin noktalar bombaları ları t.aber ?eriliyor. . . edıleceh 
AkdeDizdekl hikimlyete lndlri- Londra 20 (a.a) - Akdeniz Bu fnıiliz rua~lQbıyeta 
len en atar darbe olarak ta .. if A /manlcırJa de mihver !•yyareleıi yeni bir AJ:lllo-Saklonlarda yeıs uyan-
etmektedir. tip bomba kullanmaktadırlar. d etır Bu kadar bazırlık-

Akdenizdeki 
Harp 

Berll·n 2o (a.a) _ D.N.B. nin Mıknatıılı bombalardan aonra ırmıv · . . İ 0· ı 1· 7 or 
lardan sonra 8 ıncı n~ı · bu yeni tip bombalar çok mü• ~ SivA1topolda Sirurna koyuna Al- erı"ye atılamıy&ca ı 

bim olacaktır du,unun g 
Bunlar kuyrukla yaldız ıibi zannediyorlardı. Bununla 

Dl . . . l 
ıeridc lı bırakarak aitmektedlr. beraber nıiyef ın ümıtsız o . 

Dağıtma Birliklerı va~ı
tasile halkın ihtiyacını karşı
lamak özre Lamba camı tev
zii kararlaştınlmıştır 

kın Te U zaktark stratejisi. 
20 

(R G ) _ Ak 

,_ Amerıkanın Ruıya, n- . . d niz harplerinde . 1 1 Ankara · · 

man aıkerlerinln yanaımaHDI 

yazmakta ve 1,5 kilometre ge• 

nitlltindekl ba koya bakim olan 
Alınanları• şehre bakim tepele

ri de ele geçirdiğini ilive etmek 
tedlr. 

At/antiğe petrol 
g6türül•yor 

madığı da belirtiliyor. 

Bonların yakında datıtı. 
rnına haşlanacagı haber alrn
mışhr. 

giltere ve Çine yardım me- deıu~e.kı ,8 kayıbı hakiki 
1 . her ıkı tara ın 

'" eQ~rçil i~ •iyaretioi yapar· rakamile bilinmiyor. ltalvan- Mütareke olur olmaz 
ken radyoda nutuklar Röyle- ların kendi kayıb rakamları 
ıniyeoek ve tesahürlere işti- küçük 1ngiliı r11kaml~rı bü
rAk etmiyeoektir. yüktür. İngilizler kendı kayıp 

Tatbik 
Edilecek 
Plan 

Bu ziyar6tte yıldırım ka- larmı bildirmemişler fakı\t bu 
tarlar alınırken general Brek rakamların Italyanlar tarafın
ile general bıoay11in de bo- dan söylendiıinden ~üb~laga 
bulonmaıı 9ok şayanı dik- oldu~unu ilAYe etınışlerdır. 
k Londra 20 (a.a) - Tayml• 
attır. Bıı denı'z harbinde Aıne- .., ı 'i 

•iyasi muharriri SümlDer y,e • n 

K.üb "J J rikan uçakları bulunmuotur. nutkunu tenmip ederek aulh şart a ı e an dflllO N" ı. · ı ltıetiınize inen 
. ıteaım mem e~ . lan kararlatm•dan evvel m6tte-

Va.ingtoo, 20 (a.a.)-Pe~ 
rol itleri koordioaıyon tıeyetı 

k•· reiıi Atlantik kıyıların• 
t l bornladar uaaoa()f'k pe ro 

rıoı aao•afı k görmtittü. Bn· 
rad• günde 86 bin • arel pet 
rol geçecektir. 

Dikkatler : 

Bir kap 50 kuruıa 
llalaylanır mı? 

v l\'lllgtoo, 
20 

(a a.)-~·- tayyareler buna misaldır. fik devletlerin yapacağı itler 
rioiye N aınrı Küba ile, .Mıh- • b akl Bir okur ucumuz eunları ao-

d . it 1 k bı'r Amerikalılar U uç ar- hakkındaki beyanatını halkın laUı •er tmı•a ı arına artı k t ed k • 
.. l . I d 1t bı.ldir la Mısırdan hare e ere taavib ettiğini yazmakta yerle- - Etdeki kapları kalarJ••· n atma ımza an ıeını • d d" 
llaittir. Buna göre Köbaya Romanyayı bombar ıman ~ ıp rlllden sökülüp atılan milyonlar- mak lbım geldi. Şehirdeki_ bir 
lıaTa müfrezeleri yerıe,tirile- geriye dönerken benzinlerı bit ca inaanın yerlerine ıönderilme· ook kalaroıltrla paurlıl• ıırlr 
oektir. tibi için Türkiveye indi~ioi •l, iaşe meıeleai, hudutların tes- Um.En ucuza bir kap baııoa 60 

1§ • • l en mer· 
&Oylemektedirler. bitinden daha m8blm oldapnu koraı ietedı. Nlbıre k 

1 
• 

8 · p • • belirtmektedir. ham.Uisi de 50 karoı&ao PP 8 
ır a.ncıma gemııı Amerik:ıhl!r ve Berlin rı kılarlad•· 

MuhHamata aon verilecek 
batırıldı mahafili Türkiyenin bu tay- mütareke imzasını mlteakip a- Acaba bu kalarlıma itini 

V aşingt(ln, 20 (a.a.)- yarelere karoı hardketİDİ iyi tef kesilir kesilmez yapılarak kontrol etmek te bir fiat lıtor· 
Harbiye .,. azırı, orta bü- karşılamıılar ve bilhaeıa Ru- iktlaadi plinın timdlcfen hazır- mak imklnı rok mu'? 

> iiklökte bir Panama gemisi- men basım tuafsıalık politika lanmaaı her taraf.ta taavib eıclll· Olıoraoumaıun dileQine ila· 
lliıı ı,atırıldıgını bildirmi,&ir. mw medbetmitleı·dir. mektedir. te edeoet blrıır bulamııoruı. 

Ekin kokusu 
Ekin firez oldu, ~ece "J»eyas bembeyaz, uçauz bucak8ıı bir 

tarta Ü.tinde ıtıltıh bır gut bahçuinde gezer •ibi genlf, rahat 
ve bayıınım. 

DHriJen dolrun b8fakların genzi dolduran kokuıa biç bir 
koku ve biç bir ban ile ölçllemiyecek kadar iç açıc.'dır, Gü
neı ve toprakla yuğurulaalar bilirler ki, ekin kokuıu; günetln, 
J•tmurua. topratın ve buğdayın bir terkibidir. Bu terkip olv 
maaaydı, bayat olmazdı. Hayat olmaHydı, medeniyet dotmazdı 
ve lnıanlık Alemi; kuru, durgun, hareketsiz kalırdı, 

Deniz kolauıuna alııanlar! ekin kokuıu içinde suya dalan 
baht• benzerler. Orman lr:okuıa emenler· ekin kokusuyla ruh
larını dinlendirirler. Ekin kokaıunun dai;allna tutulanlar; yeni 
dotmaf bir çocuk gibi ümid verici, alımh ve aydın olurlar. 

Ekin kokuıa huretl, bir dauHıla buretindeo daha üıtGn 
ve daha yakıcıdır. 

Çukurovaoın rüneti bol, verimi hudutsuz genit toprakların 
da bu kokuyu içime •indire •indire kemikli reaif alnımı 8'Ü••· 
fe tattutam umaa, cQHI• derim. Bir iaaanan kendi havaaı ve 
kendi toprajı üıtünd~, kendi emetl ile meydana a"etirditl but
day yığınlarına gömülerek kayl'ı•ız yafama11 kadar ne var, yer 
yüzlnde?. 

Günef, toprak, yatmur, deniz ve orman kokusuyla birlikte 
kokuların ea ıGzeli olan ekin kokaıanu içimize dolduralım. 

Topuroğlu 

ik 
an ·-

r-
11, 
ti 

d. 

·r a 
o 



21 - Haziran - 1942 Pazar 

· Müstahsil kimdir 
Ticaret Vekaletinin bir tebliği 

Bazı tilAretlerde müetahsıi' ortakçı vasıtası ile ieletlireu. 

YEN·l MERSiN 

i 1 a n 
Denız Gedikii Erbaş 

Oktıl müdiirlüğünden 
Orta 

kelimeeinin ifado aui~i manl\- 4 - Elinde uaku mukabili l _ H , l d -, d• 1 - . 1) 
dan tereddude düeuldu~ü anlıı- avoirat olnn tiracıt işçileri. . u ~ 1 .. ogru au ( ogruya onaıınıaya 
eıldıQından miletehsılden kast 5 - Yalnız halue vera har sevk edılmek llZl'e Orta okul mezuııla1·111dau ta
edilen miina aeeQ"ıda razılı mnd vanla arnirat mukabili harman- lebe kayt edilecektir. 
delerde iıah edilrii~i e:kılde cılık r_:t>ao. . . . 2 - lstaııhul ve•civarındarı miiraeaat edecek-
buluuduğu Tıcaret Vekaletındeo 6 Ay111yal mukabılı kara 
gelen hır emırde tebarüz euır: I- de~ırroencılı~ı ro~aa. . - ler Deııiz K. hğıııa ~1ersiıı ve civarından nıiira-
mieur. 7 - Araı ı eıo1 aınıyat mu •• , t J) ki , d "1 •. ,1 k. k l "d .. 1 .. , .. 

. . kabili icara veren kimseler müe caa etaece eı e • eı Sllıue 1 O l1 OlU ur ugurıe 
1 - Aroıırı bızıat ıeleten . . .• 
2 - Araıieioı bilV981l8 ken taheıl addolunur. 3 - lstuıhul ve .\lersıu mıutıkası harıcrnde 

di Dam ve hesabına ieleten. M_üetah~illerin ~ıleleri efradı buluııanların bulundukları Askerlik şubeleriue 
3 - Aruiainı ,arıoıl:kle, da mustahsıl addo ıunur. . 

Su bendi tamir ve 
ıalaha muhtaç 

Belediye reis vekili Y usut 
Kılınç dün refakatlerinde be
lediye fen i~leri müdürü ~e 
su memurları olduğu halde 
su bendine giderP.k mahallin
öe incelemelerde bulunmuşlar 
dır. 

Radyo 
TÜRKiYE RRdvosu 

ANKARA Radroau 

PAZAR-2ı .6.t9t2 

dılekçe ile bildirecekler ve bu dilekçenin bir nüs-
lıasım da İstanbul ()z K.lığına veya Mersindeki 
oku la göndereceklerdir. 

4 - Kayıtlar 1 6-~42 tarihinden 30-9-942 
tarihine kadar devam edecektir. 

8-15 
8•30 Progralll ve memleket sut • ı -" --

ararı 1 a n 
(665) 

8•33 Muzık: hafıf progr.ım (Pi.) k Ş L • B 
8.45 Aj&OB Hııherleri MerSİtl Askerli UuBSI aşkanhğm~an: 
9.00 Müzık : Hefıf par1Jalar '8 • • 

Pek basit bir halde bu- marelRr (Pi) A - ilan tarihinden itibaren ıkı ay zal'fında 
luoan va binlercP. dönün hah 9.so Evın ilaaıi her erkek Yalaudaş ulifus cüzdana tedarik etmiş 
çelerin ~ulama işi burada 12.30 Program te Memleket saaı l k 
yapılan bendin esash bir ta- &rarı 0 aca · lır · 
mire muhtaç oldu~u ~ör~l- 12.33 Muıikı Saı e MI eri R Bu miiddet zarrında hüviyet eüzdam te 
müşttir. d' 1

3
2•

0
' 5
0 

Aj~n_ıı Habınıerı - - daı·ik etmeverıler mahalli hükumetten muvakkat 
tncelemelere devam e ı- J • Muııkı Şarkı ve turkuler .. 

14 ao Müzik : Radro t1aıou 01 • bir vesika alacaktır. Hunuııla beraber esas rıüfos leceği va buranın esaslı bir · N · 
surette yaptarılar.a~ı haber a- kesıraeı (Viooolıs\ ecıp CÜzdarılarırılll en klSa bir zaruatıda ellerine veril-
i t Aekııı) . • f Ak d J • . 
anmış ır. 18.00 Program ve Memleke\ tnesrnın a a a ar arca tellllll edilmesi eherurui-
Pamuk kurda çekir· . ı-act 3 rarı _ yetle takip olunacaktır. 

18 03 Müzik: Radro deos 01 

kelerle mücadel€ · kesırası CNıhad Eqeogin C - Niifus cüzdanlarında askerlik nıuamelele-
- idaresıode> ri kayıtlı oln11yau ruiikellefler iJau tarihindeu iti 

Evvelce yazdığımız gibi 
0 

M k F 1 h ti b ~ 
·· ··ı t l l8.4 üıi : aeı ere Ararı arerı .\Skerlik Şubelerine Şahsan müracaat ede-pamuk kordu goru eıı ıu a- 19.30 Me:nleke& Suı k 

tarda Zıraat müdörlügii tara ajana hııberıe:i ce · ler rıiifus ciizdan larına Askerlik Şu beleriude 
fıodıuı miicadeld <levanı et- 19.45 Aukara lıkb&her 8 ~ ko- yazılı askerlik muamelelerini kayt Ve tescil etti-
mekte V6 buralar ila9huıınak UUlartUID neticelerı f'eeeklerd • 
tadır. 19.55 Karıeık plAklar • ır. 

Şimdiyo kadar Mereindo 16.20 Konuşma (Tutum ve bR- () - Nüfus kağıdı olmıyanlar ıuah3lli hlikti 
yüz Dekar vo Tar~n~ta 4:00 !\~~~~k; Jlerıeık makamlar mellen alacakları vesikaları ve varsa askerlik 
Dekar hastalıkla pamnklar ıo.ao dan şarkı tar. ettiklerirıe dair ellerindek İ vesika veya terhis tez 
ilaçlanmıştır . ·> k 1 · " 

Anamur, Oülnar kaza!" 2l 0° Konouma (Zıraa\ 88811 
• t~re ern?i Ask.erlik Şu heleri ne gösterecekler ve 

1 1 
.... 1 21.lO Temııil; Kimgil aıleai. .. f S k A ... 

rında bazı yer ene goru tııı 30 Kerıaık oroarem (Pi) illi u, . cıgıdı yeriue hiik1imellen aldıkları vesika 
d .. d l rı 21. w • l 

çekirkelerle 6 muca ~ e e< ı 22.30 Memlekel eaB\ ayarı te larJII 3 lHıa askerlik lllll3tneleler1·111' yazdıracak
mekte ve hunların ıtlafrna 

ajans haberleri lardır. 
9alı1;1ılmakbdır. 22 50 Yarınki Program 98 

Zayi ekmek karneai kapanıe. E - Meıısııp olduğu Askerlik şubesi mırıtıka-
Mereinden almıu oldıı&tum 2 · üf .. J Stllda buluıınıavanlar mukim bulundukları mahal 

so5•, 3055, 3056, so57, ao5s ay 1 n us cuz ant a v b • 
numaralı ekmeıc karueıerimi ıe k k k · lin vars · a aııcı yoksa yerli Askerlik Şubeleri 
ri euım. Yeuilerinı aıacaQımdan ve e . me arneaı ııe nıiiracaal ederek ellerindeki nüfus cüzdanla-
eskilerınin hükmü roktur. . Merıırıden aldığım 7129 • a hükf , . . 

Hnemıi Molıa~ebe hına No. hı ekmek karnemi ve ı ının vey .uuetteu alacakları vesıkaların al· 
Tah".kknk .. me~nnru Hatay Nüfııfl dairesinden aldı tma yine askerhk. ruuanıelelerini kaydettirecek-

(771) Zıya Gun<luz ğım hüviyet cüzdanımı kaybet ferdir. Harı olunur. (7 5 7) 3. 3 

r i ı a n 
Mersin Bele~iye Reisliğinden; 

' . . . ~ " 

Belediye ihtiyacı için 300 adet 100 mıııııhık 
ve 1600 adet 25 mumluk Elektrik arupulii açık 

eksiltme suretile salın alına<'aktır. 
Bu Anıpull~riıı mulıamnıerı bedeli 1100 lira 

olduğundan satmak. istiyenlerirı yüzde 7 ,f' nisbe- • 
tinde muvakkat ıeminat vesikasile berabeı· 7 .. 7-

9 4 ~ falı güıı ii saat ı 5 le Bel eti iye daiı·esinde 
toplanacak enc\inıeHe müracaat. e) lenıelt1ri ilaıı 

oluııur. (7 7 ö) 2 ı-25 · 30-f> 

l 1 i n 
Tarsus Sulh Hukuk hakimliğinden 
Tarsusun So~ular mahallesinden 3 numa1'alı erde mu 

'1:im H:tlil oA"1u Mustafa Yüksel tarafından Taisus Snllı 
hukuk mah1'emesine açılan nezdinde mukim T11rsıısıın Eski 
şehir köyünden yakın akrabası buluna.n Ali oğlu Mehme 
din yetimi ölıi E~e'den doğma 10 3 928 doğumlu M':!hmec u 
vası tayini hakkındaki davanı~ yapılan dıırnıml\sı sonuuda 
da vacınm vasil;4e ehil olduğu ve mani bir hali olmadr~ı 
~ehadet ve Hmühaber mfınd~rac~tile sabit olduğundan kü
çük Mehmede krnuı.ıı Medenirıin 354, 37 l ve 372 irıcı 

maddelerinde tevfikan 12 Huiıan 194-2 tarihinde vasl tayiıı 
edildiği ilAn olunur. (768) 

--- -----ı::::.---------·----·~----

.--------· ------------------------------: 
Sayın yaylacllann 
dikkat nazarlar~na 

Sıcakların şiddetle utmaRı dolayısile Yay laya 

gitme, gelme çoğaldığından muhterem müşterileri

mize bir kolaylık olmak üzere Fındıkpınarı ve Göıı

neye muntazam kamyon seferleri yapmaktayJ11. 

Aynı zamanda Rayın h•lkım::.za hir hizmet olmak 

üzere gitme, gelme ücretlerini <!e inuirdiğimizi arz 

ederiz. 

Bundan böyle: 
Fındıkpınarına otomobille gidiş 200 

,, ,, tiönüı 150 , 
Eşya nakliyesi kilo başına 2 huru7tur 
Gözneye gidif 200 

,, dönüş 125 huruftur. Yük ve 
efl'Onın kilosu iki kuruıa nakledi/ .. 
mektedir. 

('178) 
Doç Garaji sahipleri 

Süleyman ve Mitat Kt!.rrleşler 

Yurddaş! 
Türk Hava Kurumuna üye of 

l • ı, k 1. le ' tim. Yeuileric1i alacağımdan ---
8YI eıme ıarne n evvelkilerin hükmQ yoktur. i ı a n Zayi mühür 

Mersintlen aldıQım 12843, Mesudiye mahallesinde 
12854 numaralı iki ve numara- J h Gölek Nahiye11ine baQ'lı 
sını bil~ediQim bir ki ÜQ kar- 2 No .. ıu ev~e Mersin n isarlar müdürlüg"" ünden: F~.nt .. k~yünün resmi .muh.tar 
nemi zari euim. Yenilerini ala- (777) Suphı Mahır . muhrunn kazaen •ayı ettım. 
caQ'undao enelkilerin hükmü İdaremizin ~h·rsın ve taşra ambarları i~in denizden ve karadan bir se- y eniRini yaptıracaP,ımdan eti· 
roktur. Y • h 

l ' k k L 1 . · f d "I sı'ııe " l k u · • l d · l · kisioın ökmü olmadıgnıı Bahçe mahallesinden ayı e me ıarne en rıe zar IU a 'er '?e ece ve luersuıden gıdecek O an tuz Ull gayrı ta lOH l ilAn ederim. 

<772> Cemile Sırı . 
3 

llt'll 15,000 oubeş hııı lon yaprak ve nıamul tütün, icki, ispirto ve sair Fenk ki;yü muhtarı 
l • k k k 1 • Mersıuden aldı~ım 1908, 1 71 . \ • (7?5) n·· . tJ l 
ayı e me arne en 1370, 1369, 1368, 1367, 1366 mamul ve gayrı ıuamu emtia ve eşyanın: useyın na 

iki bür.ük ~kmek ·~aik.asını uumaraıı ekma.k . t.ernrıertrni za- 1 - IJerhangi bir iskeleden mavunalardan alım p iskele üzerindeki va- layı' ekmek l.BfR8l8rl· 
kanon %arı etıım. Yenısını ala- ri euım. Yenısmı alacağımdan I . OJldak' ( I . b l a 1 
caQımdan eıki ~arnel~rı~ hılk· eıkılerinin hükmü roklur. goıı ara veya ıstasy 1 vagon ara veya nıt ıstasyon anı ar arına vey İki adet büyük adam kıH 
mil oımedıl}ını ıllln e erım. 55 N<> . in dükkAnda idareııin ambarlarına, nemi kazaen zayi ettim. Ye-

Tarauaun Bahçe mahalle· • l .ı . . . 

(769) 

@indoo Mehmed oQ'lu Tuhafiyeci Haci 2 - ıdare ambar arıııu~11 herhangı b11· ıskelede ın:ıvunalara veya istas- nilerini alacı.Rımdan eskilerin 
A bid · hükmü olmadı~ını ilin ede-

Ali Mercan (770) 

i 1 i il 

Mersin Beleoiye Riyasotinuen: 

yoııdaki vagonlara veya ıstasyon ambarlarına, rım. 
H - istasyondaki vagonl~rdan veya istasyon ambarlarından herhaugi bir Tar1uaan Şehit Kerim m~h·~; 

· k l d 1, • J veya 'd b l · k l .. · d k · lealaden Hamid oğlu Nıyaı. ıs e e ea.ı nıavuua ara ı are anı ar arına veya ıs e e uzerıu e ı va- <774> •e Abdnimecit Ökmen 

gonlardan mavuııalara, • . 
N k'l · ·r · l · ·d ede n · Ö 9 S 94•> ta 'l · d Yalnız .Milli kuvvetıerı ı a · ı ı:;tı ış erı ı ar ıevcut şarınamesıne g re - - ~ rı nıı en . .. . . . . . . .. 

ı. lt fi · 'b ı. ·· "ddetl k k. .1 k l ·ı l 23 6 94 ,,ımızego•endı~ımızgıbı tlaını Belediye ha yvaııları ihtiyacı iı.;in açık eıLsı me sure ı e Hı areu on ueş guıı mu . e açı e sı tnıeye ouu muştur. ı 1a e. - .. 1 MlLLİ SiGORTA LABIM 1 
46000 kilo Saman satın alınacakt:r salı giinii saat 14 de llel'SIH inhisarlar müdürlüğünde nıüteşekkıl konlİS·· ' ZA onvE~; ELlM . 

Her kilo unun ınuh'!mmerı bedeli YJf!ın halında 3 kuruş yon tarafıııdan icra kılınacaktır, 
ve b'llf.t h:tlinde 5 kuruştur. . . . Şartnamesini görmek ve tafsilAt almak istiyenleriu idaremize müracaat G u·· ven 

7-7-942 Salı gıinü faal 15 de Heledıye daırestrıdfj . • . . k ' ( I . . ·· · 
·h 1 d · ı ,, . d b t hh -d · r ·ıcme'· ı"'tı' yeııl"ı·ı· ıı yu-•de etnıelerı ve talıplernı auunı evsa ı ıaız bulunnıaıaı·ınııı ve yuzde 7 ,5 nıs-
1 a 0 e 1 ecetı;ın En u aa u e gı ' iL " r, • . , • • • • ' ' • .. • Si orta Sosyete~ 
7 5 nisbaııude muvakkat t ?.miııat Yesıkalarıle herahe .. Aele- hetınde kaııunı muvakkat temınat akçası olan 1462,5U !ırayı hnmılen ıuez- _,.:9::,__. ____ _...._ ___ _ 
d~ye encıimerıiue müracaat t:ylemeleri il~n olmııır. kur güıı ve saatte n1üdiiriyet.te bulunmaları lüzunıu il~n oluuur.9- 14-18-21(676) Veni Menin M ~ıt n11flıı r • 

(776) 21-26- 1-6 Ba11lınıftır 


