
Ajanılann verdiği habere gön; 
Şimali Afrikada Amerikan ordula

riyle Almanlar arasında karada ve Si
' eilya ile Sa•lna ve Koreika arasında 

havada kuvvetll çarpışmalar olması 
bekleniyor. 
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Sayısı 5 kuruş 
Tetefon No. 82 

Mihverciler Af rikada sıkışık italya 
Almanlar doğu cephesin- Kith halinde 

d T k bombalanmalı en un,~a .!~ ~~~getirmiş Vaşlogton ı9(a.•) -.Pa•i· 

N t k . 150 Al ~b w~ fik harp konseyi şiınali Italy• 
orveç e ı man omba uçagw l da lnın kitle halinde ~ombudımao , A kd • edil meıinin müaıkun olduğunu 

FaR. 19 (a.a.)- Fıt.1 rnd- ı 8ft lZe nakledz•ıı·yor ' ileri ıürmüştür. 
yosu bu sabahki ne.,riyatında -····-------

Yunan 
Başvekili 
değişti 

Almanların Oogo oephe8i nden 

Alelaoele kuvvet qlarak To- 1 

nosa getirdiklerini bildirmek

•edir. 
Macaril\tan ve Hırvatıe-

tandao yolcu trenleri kaldı

rıhiııştu. Ceuovaya ve Sicil
ya.ya giden yollar bu memle· 

k•tlerden geçer. 

Tayyareler 
naklediliyor 

l Atina, _1_9_(_a-.a-.)-- Başvek~l 
• Qolakoğln BaşvekB.let vo.~J· 

fesini muavinine devretmış-

ti r. 

Elçinin müzakeresi 
Atina, 19 (a.a .) - Yuna-

1 ni&tanda elçi Neubacbter mü 
1 zakerede huluumak üzere 

1 Romaya gitmiştir. 

1 
1 . 

Bulgar dış 
politikası 

Stok as ak 
1 ay içinde stoklar 
tasfiye edilecek 

Koordinasyon heyeti her\' tiyle stok yapmaları :ncncdilnıiş 
türlü sanat ve ticaret erbabının tir. 

d k. d Madde 2 - Bu kararname 
faaliyet sahaları dıtın a ı m• · . . . 
d ı · - ı anların nin neşrı tarıbıne kadar gerek 

e erı ve tuccar o ınay . . 
· · 1 ti .. ak· faaliyet sahaları barıcınde kalan 

berhanrı bır ma ı care.. m - 1 sadlle :ıtok etmelerinin ye.sak maddelerd.en ıtog yapmış o an 
. · d · -h· b' k rar sanat ye tıearet erbabı ve gerek 

edılmesıne aır mu ım ır a h ld · 
O

- - - ı- · e tüccar olmadıkları a e tıcaret 
kabul etmiştir. un yurur ug , . • 
giren bu ku.ın yazıyoruz; \ kastiyle herhangi bn maddeyı 

M dd ı - Milli korunma ıtok yapmış olanlar işbu karar 
a e 1 · 'h' d 'tlb kanununun 25 inci maddesiyle namenin neşrı tarı ıa en ı • 

hükumete verilen salibiyete 1 ren biray içinde stoklarını tas-
müsteniden: fi1e etmedikleri takdirde bu bir 

a) Her türlü ıanat ve Uca- aylık mühletin bitamll . ı takip 
ret erbabının faaliyet sahaları eden üç rüo içinde malın neyini 
haricindeki maddeleri stok yap· miütarıoı, maliyet fiyatını ve 
malan ve, bu\unduğu yeri gösteren bir 

b) Tüccar olmıyanların her 
hangı bir maddeyi ticaret ka•· (So:rn ikincide) 

MuhtaÇlara gardım 
edilecek 

Nevyork, 19 (a.a .)- Va

şington radyosu askeri müta

h~sıusm fikrine atfen yaptı~ı 1 
hır yayında, Bitlerin A-kde

niıdeki bava kuvvetlerini tak 

•iye için N orveçten 150 bom 1 
ba uça~ının Akdenize nakli 
i9ın emir verJ.iRini bildirmiş
tir. 1 

- , ı ' 
ngiJt~rede yardımcı kadın bal'& kuvvetleri i~ başında ı Berlin, 19 (a.a) - Yan 

re8mi ıüystıi mehafil Bulgar 
A-:ıkarll, 19 (Yeni MeniR)' yetlere emirler verilmietiı· . 

g·u ft et ekmek ekmeklik Bunların itöıimleri teıoıbit 3 üncü ordu 
hazırlanıyor 
Babııt, 19 (a.a .) _ Fu rad 'ı 

Yuau: Tuuusta Birinci Britan 
ya ordusunc:lan, ve 8 inci 

Darlanl 1 
lBaşv.,kil ve Hıt.rioiye Nazırı• 

.. a .a~ 8f!m8·~;:p :::~:.n:un~h~~rp ·~;~ 
bugun ıçındır ~:::~::. gdii::::::!:'.:·ı:,~ 

1 
' dm dd 1 ; daX-ıtılma- edilı.likten ROnu elde me~cnt 

ve gı a me. e er ~ . k,,_ 1 .. d a· 
k 

ifil mD Bra gore yar 1ID e l • 
Rtn& dair talimatname,le 9° leoektir. 
dar geliri olanlarla çok yar· 
dıma ruohta9 ol"nlar üzer-in· y abanc1 dil imtihanı 
de durulmaktadır. Yahanoı dilden imtihan 

Vaktile on yıllık maaşla- olmak iın.iy,m me nurkr için 

rını almış mütekaitlerlJ dul 24 lkincite,rinde Ankarada 
yetim üzerinde sıkı şekildeı•a t~tanbnlda imtihan yapı· 
kontrol yapılması i9in •il&- laoaktır . 

ordunun kuvvetinden başka 
Q.•t gölü oivarında bir ö9iin
oö kuvvet grubu teşkil et• 
mektedir. Bu grubun da va
sıtaları 9oktur. Çat Trablu
ıdon 1500 kilf'metre eennbun-
adır. 

Vaşington, 19 (a.a.)- Ril edeoek: beyetil'i tarif et- Yeni tip 
uçaklar 

Amerika Oomburreisi Ruz mit ve: cBi• Bitlere karşı
velt g"zeteciler toplantunnda yız. Birleşmiş milletlerin za
siy"si anlaşınalıudan bahsede terinden sonra Fransız milll 
rek Darlanle. yapılan anlaş- birliği de Fransız imparator- Londra ; (a.a) - Spitfryer 
mayl anlatmış ve bunnn Ang logona kavuşacaktır Darlan i b' Spitfayer ser-

Yeni kıtalar. 
gelmiyor 

lo Sak B · · !tipinde yen ır 
- 1100 '°6 rıtanyadaki le. anla.~ma mahalli ve bu 1 . . · Bu buıu.t• aaa· 

ıak_iRler~ni anlatarak Birle~ günkü daram i9indir.> de- viıe gm~ı~tır. ekle beraber 2 
mış mılletlerin Fransayı tem mi•ttr. lumat verılmem 2 

v topa olduğu ve kanatlarında 
Rabat, 19 (a.a.) - Faa 

radyosu Şimali Afriksya ye
ni Amerikan kıtalarının gel
dilini yaymış ise de Londra 

radyosu bunun doRru olma
dığını bildirmekte •e mevcut 
kıtalardan battks ehemmiyetli 
kıtalarıo 9ıkmaıhgını yay

Alman 
denizaltlları 

1 ispanyada 

\Seferberlik 
londra 19 (a.aj - Salahl- akisleri 

yelli bir kaynaldan v• ·ı h ---.. rı en a• 
berlere göre müttefiki . Af • Madrlt 19 (a.a) - Bir ga• 

erın n· 
kaya çıkartmasının •on safha· zet~ seferberlik kanununun ger• 

bulunduğu ıöylenınek mitraly~z 

ted\r. 

210 Alman 
şehri 

bombalanmış 
maktadır. unda 50 Alman de . it .. çek 111inH1nı izah ederek de1DiŞ 

nıza ısı go- A 

Fransız • Mu•• t rülmüştür. Fakat 0 ı.aman k _ tir ld: harp bize yaklaştığı için Londra 19 (a.a) - "
8

m 

dar müttefik gen.ileri aske:i v
8
e kendi dahili •eselelerle artık Ka11taruında Hava Naıırı şlın· 

tefik İŞbİrl"ıg...,. I ~alzemeyi ho,altmış bulunuyor me,gul olmaz. 1 t diye kadar 210 Alman şkebrinin 
u. 1 Harpten uzak bir çok mil e bombalandııtını ve en ço taar-

Lond ra, 19 (a.a.)-Mobı.. te Müttefikler Biurlte hareke-1 ter seferberlildcriııl daha evvel ruzun Kolonya şehrine "Olduğunu 
rip Franın•lar Müttefik knv- geçmeğe başlarken AlmanlH yapmışlardır. Bugün etrafında \l'e 110 akın yapıldığını ıöylcmlş 
"Jetlerle işbirliği yapmakta- :: :•va n deniz Yolile burala- daha sıkı birleşaıeğe oıecbur Ur. 
dır. ı ~vvetler yer_leştirmet~ çalı. olduğumuz Franko bazırbğlnı 

Londra, 19 (a.a.) - Fas ',·ı.ytor arL'.bMadmaf~h nıihvuin Gi- l 
l 

ve ı ya akı asır . 
1 

yapmı,tır. 
radyoıu general Nogirin rad- al temin ile oı1. t erın aşesi ----

uı;;raş •tını da .. . 
1odaki hitabesinden bahıııede- önünde tutnıak ıazımdır. 20z K o mpta 

Akdeniz 
Yolu açılınca 

Şekerlemeler ve 
şekerli maddeler 

Bugünkü yazımda köylerde riyle bal, pekmez g"ibi tatlı nıad 
kl incelemeleri yazmayı bıraka· deler inin fiatıdır. Ş~ker hakkın• 
rak çoeuklağumuzdanberi ıe•iş~ da radyo yayımından Önce •• 
tiğlmiz köylü •e şeblrli Merı;in yuamızda şek~rlemecilerôe k~;. 
Hlerin sevgisini kazanmış olan liyetli miktarda muhtelif cina 
belediye reiıimlz sayın Hakkı şekerlemelerle, bakkallarda bal 
Denizle kartılatm•k istiyorum. ve pekmez vardı . 

Belediyemhi buıünkü hare- Bunlardan balın kilosu 180. 
ketalzliğinden kurtararak bir 200, pekmezin kilosu da 70-80 
çalıtm• yuvaııına çevirec~tine kuruş araıında idi, 
ve 't'arlıklar yaratacatına yalnız. .. Ra~yo yayımlarının devamı 
ben değil büt~n bemş~h~~l~rin~~ muddetınce bal 400 kuruşa, pel-. 
kani bulundugu; temızhgı, du- mez l~O kuruşa farlamış ve şe 
rüstlüğü, çahşkanhğı ve başarı· ~ere fıyat konulduktan. ıonra. 
cılığı ile tanılan bu arl<at'aş1111ı· ıse bunlar ortadan kalkmıthr. 
zın riyasete aeç:ldiği gün, hepi· Şekerlemelere gelince: 0-
aıizce çok kıymetlidir. 0 un da pek azı meydan da bıra-

Kanaatimizde yanılmadığımızı, kılmış, mühim bir kısmı kaldı
vazifeyi ele almaundan pek az. rılrnışbr, Menine şeker geldik
zaman geçtiği halde belediyede ten sonra bunlar yeniden l 
verimli hareketler ıröstermittir. mış rlbi aneydana çıkan( y~pı 

aeagına 
Bununla beraber, &rkadaşı- ve şimdiye kadar 240 k 

rek muharip Fransızlarla k I l 
müttefik knvotıorin işbirli- Bir kumanda Ser6eat hıra ı an ar 

h • · · h' ı aruşa m1z.a epımızın ~a ır o nıaaı •ahlan bu şekerlemeleri 80() 
Vaşioıton 19 (a.a) - Harp şehir ye şehir halkı için faydalı 900 kuruş" kadar •atıla: ~ • 

deniz yolunun Mtsır ve Hlndis• ol~~ak blldikleri~izi gördükleri şüphe yoktur. agına 
~ini hatibin övdögünü ve Londra 19 (a a) - İspanyol 
bunun me~('Ut dQstloğa en altındayız dahili harbinde döğüşenlerden 
ktı't't'etli işaret oldognnu be- Vişi tarafından Cezaire ıönde· 
lirtmektedir. londra 19 (a.a.) - Krips rtleo 900 kişi kamptan ıerbest 
' ' Şimali Afrikadaki d11ram bak bırakalmıştır. 

1 

Tebliğ kında söylediği bir hitabede 
aon haftadaki kua1ı çların iyi 

20/11/942 Oumıt. göoöo oldutunu ve mücadeleye devam 
den itibaren aaLit gelirliler edilecetini anlatm1ş ve Ruzvel
ekmeğinio satı' fiyatı 600 Un meHjnn Avam Ka11ıaraanı· 
gram itibarile 16,6 knrve da okum~ftur. 

.. Kr~p• bu muvaffakıyetin 
olaralt teaOit edilmi,tir. muttefıklerln hk bir Lumaada 

VALi ı d Sohlp Orge a tın a olbla•ından ilol geldl~i 
ni bellrtnıittir, 

yeni durumun 
tenkidi 

Berlin 19 (a.a} - Mahfeller 
AvrupaDıa taıızjoı j ve empcrya• 
l'iat tez ah Ül ü heiı kında Samr 
veıı·in ıöılerjni mHletler hak• 
kında yeni bir durum olarak 
tenkit etmektedirler. 

l d 
onra Akdeniz mızı yazarak ve ıcabedenleri de · Şekerin yükıelme•ll f' t tan yo un an S k b u e ıa ına 

1 1 ı l 5-2 milyon yapar• yardım. etmemiz gerek iç bir tesir etmemesi ge i'r 
yolunun açı mas y c ' tir b 1 k . reguı 

t
on tasarruf edilueğini Uave · a •e"·pfel mezın Hhf fiatları. 

Eğer şehrimizin iyileşmesini nın eı ı atlarla bırakılması •e 
etmlttir. güzelleşmesini, belediyembln halkın parasının bir kaç ~ k . . -re ercı 

ilerlemesini istiyoreak makal n ın keselerini doldurma malan 

B. Salahed~in Kutlar 
SıalAbiyetJi Sulh hakimle

rinde.o B. Salabeddio Kotlar 
salibiyen~ Adauadao şehri
mize gelmiş ve Asliye Hu 
kok lı&kimligi vazifesine ha~ 

lamıştır. Botı geJdiniz deriz. 

razılar ve yapılarla, onu idare için aklanan şekerlemelerin 
edenlerle beraber yürümek he- eski fiatlarla aatılmau · i · b _ 

. . . . bi . 1 çın e 
pımız. ıçın r vu.ıfec:lir . Ve bu ediyemiıin gerekli t.edb' l · 

'f · 1 ır erın 
vazı eyı yapmak ta .. bir viı!dan alınması hususunda teşebb1sün.ü 
borcudur. 1 beklemekteyiz. 

l~te bugün ben bu maksat·\ Bununla heraber şekerli 
la; pı!as&.da gördüğüm bir du· madde olan İaıci r vt Üzi'ar iin de 
rum uzerınde durmak iatiyorum. unutu)mama11 faydalı olur. 

Bu şekerleme ve benzerle· Şeı tıf Genç 
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Havali si ·-Mersin ve YAZAN: 

Kurtuluş Emin Aslan 
.. KARAKAŞ 

savaşı •tık mücadelede Mersin 
ve havalisl fedai mlifre 

hatıraları 
ı.eleri U m u m grub 
kumar danın 

-24-

Ey Türk milletiııin kahraınan evlatL:ırı .. 
DOş!'nanlarıınız hırafından haksız bir tecavDzle işgal edilen 

ıziz vetanımızm uğradığı feci vaziyetleri vatanımızda anlnnııya· 
cak hissiz bir Türk ÇO<'nğunun hulunduğunu zannetmiyorum. Bu 
ttcı gOıılerin istırabını duymamış bir fert kalınamıştir. 

Frırnsızlar; kendilerine bağladıkları bir takım hain vatansız 
lar ve siltlhlandırdıkları Ermenilerle Mersinde, Adanada, A) in

tapta , .Maraşta her saat bir takım bahaneler ient edip vicdansız 
:ca, hunharca zulnmlerini, fecaatlarmı mntemndiyen artırmak 
tadırlar. Bağımız, evimiz, malırmz alındıklan başka dinimiz, şere

fimiz, ırzımız, canımız pay mal oluyor 
EvlAtltırımız. babalarımız, una ve kardeşlerimiz her gOn 

düşmanların pi~ çizmeleri altında ç·ırpmıp inliyor. Bu haller knr
şısında kulaklarımızı tıkayıp, gözlerimizi kapa~ıp mezar taşı gibi 

his!"İZ bir seyirci kalmaklığıoııza ''e kurhanlık koyu ı gibi sıra 
beklemekliJ?;inıize asla imknn yoktur, olamaz. 

Muhterem vatanperverleri. 

Şnnh 'fUrk milletimizi n bu şnnlı baynır:-ını. şehit kanlariyle 
yuğurulan bu aziz vatanımızın topraklarını dU:;;monlara bırakım· 

yacağız. Bizden imdat bekli yen dindaşlarımız1 kurtaracağız. 1s
tikbaliıııize, hOrriyet ve nanıusumuzıı göz koyım al\·ak dUşnınn 

ları denize dökeceğiz; yurdumuzda boğacağız. Buna ahdn p ynıan 
ettik .. 

işte; bu maksatla teşekkül eden kuvayl milliye hepinizin 
namusunu, malını, hayatını tekeffOI etmiş. sizlerin hağrınızclım 

kopmuş bOyOk ve mukaddes bir kuvvettir. Kaybadilecok bir da
kikamız yoktur, itiınnd ediniz; sizlerin mozaharetile asil milleti 
mizin ıııillf ruh ve seciye inin zaferi yakın zamanda tezahOr 

edecektir. 
Yaşasın heyeti temsiliye reisimiz Mustaftı Kenuıl, yaşasın 

mUdafaai hukuk cemiyetleri, yaşaınn kahranum Silifkeliler .. 

Sözlerimi hennz bitirmiştim ki fevç fevç dalgalanan halk kitle 
sinin tek bir kalb gibi çarpan v11tan hislerinin feveran ettiğini 
gördnm. Yaşa ın Mustafa Kemal. Yaşasın nıüoafaai hukuk cemi
yetleri sedalarile karı:;;ık

0 

sil rPkl i alkışları (ve hnzırız, iııti kam 

alacağız) diye çınlayan se ler Silifke hOkOnıet binası yanındaki 
meydandan afaka ~·ıkıyordu. Bu tezahOrntm hitamını ınOteııkip 

kttrarga.tı ittihaz edilen Hacı Paşa oteli11e yerleşildi. 
Yanımda Mut mndafaai hukuk reisi vabmperver Mirza bey 

ve Silifkelı Hafız Emin {İçel mebusu) ''e Rıza efendi zade Sami 
beyler (elye\'m Silifke belediye reisi) olduj1;u halde lıOkOmet 
koııağımı giderek muta. arrıfı ziyaret ettim. 

-SONU VAR-

Fransız kabinesin
de değişiklik oldu 

Oünya~a Neler oldu 
Neler oluyor 

Harp zamanm~a lisan 
öğrenenler çoğahyor 

Al man Maarif enstitÜıüi -

Radyo 
Türkire Rıdroıu 

ANKARA Radroıu 

Cuma - 20.11.194.2 
7.30 Program te memleket aeat 

7 32 
7.40 

ar arı 

Vücudumuzu oalıetıralım 
Ajana Haberleri 

rıiin aeuelik rap(ıruııa gHre 7,55 Müz!k: senfon ik perQalar 
( 1 1.) Alınaeyacia baı p zamanında 

makamları 

ııı.ıuı knrı~larına dAvaın eden- 12.30 ProgramteMemlekettıaat 

1 ler Ç·•~al mışt1r. Ibrpten ev- &rarı 

1 
k d 12.33 M üz ı k: Kar ı eık program 

Vbl ursla:-a dovaın e enler 
(Pı.J 18 milyoıı ikeo 1940 - 1941 12.46 Ajans Haberleri 

1 R8DeiHnıle 10 bnçdt aıilyona 13.00 Müzık: Hieaı ve Hi<'azkar 
j c;ıkmı~tır. 

Program ve Memlekel 
Saat Ararı 

Orman emvalı atıf ilanı 

lçel Orman Çevirge Müdür lüüünoen · 
Miktarı 

hacmi 
M3 . Dl .Mııhammen bedel 

Lira K 
300 000 Ç"m ağacı 4 90 

ı - içel vila yeti11in Anamur kazası dahilinde 
hudutları şa rtnamede yazılı kuruluca devlet 
ormanıııdau 300 metre kiip dikili çam ağacı ou 
iki ay içerisinde çıkarılmak iizre 14-1 ı -942 tari
hiuden itibaren 18 gün ınliddetle açık aruırıuaya 
kouulmuşdur. 

2 - Arttırma 30-1 l-~42 tarihine nıiisadif 

pazartesi giiııü saat 16 de .tıe,.~irı Or111aıı binasında 
yapılacakdır. j Harpten Avvel Almanysıla 18.00 

1 erı çok lagilizoe ıle İtalyan-
18

.
03 

cıı knrRlarına devam edilmiş- 18.40 

tir. Bu b up patlıunahn ev· 1g oo 
vel yabl\ııcı lisau kanılarına 19.15 

devam et.ltudert.lerı yüzde 55 i 19.30 

Müzik; Faeıı bereli 3 - behei· gayri mamul metre küpün muham-
Müıik : Daae müziQi (Pi) 
Koouema (lttiaaa aaatı) OH'll bedeli 490 ktıruşdur. 
Müzik: Şarkı ve türküler 4 - Mnvakat teminatı 111 liradır. 
M~mlekhebt 818·~ ayarı te 5 Şartname Ye mukavele f)fOJ·eıeri An karada 
aıaoa a er erı, lnırilizce v_, yilzcle 29 u da 

1t ,Jyano 'YI rakip etmiştir. 19.45 Müzık : KıAaik T3rk mü- orman umum rnüdiirlii ğii ve Mersin orıuan çevirge 
ZİQ'İ pro.gramı (Şef; Me- müdürlüg-ü ve Anamur bölue ,eflilritıde o·örülebilir Halbuki ' i mdi harp za

marııud ı hu akaiue olmuş, 20.11> 

yüzde 40 !tal) anca, yüzde 20,41> 

:37 lııl{ilizoeyi takip tıtmiştir. 21 00 

aut Cemıl) ;:, --s ~ " 

R:ıdro ııazetPai 6 - isteklilerinin tic3ret odası vesikasile birlik. 
Müzik : Şan soloları. I • il ' l'l .. .1 l k . 
Koouema (Etin eaatı) • ( e Oe 1 C< 1 en gun Ve saalla 1 la e OllllSyonuna 

t\ l 11anyada L'İyslli badiıte- 21.15 

l . . d b ı · 21.45 
Temsil 1 muracaat.ları l bu vesika köl:liilerdeıı i~tennıez. 
Müz ik: Radro ıalon' S t k rl 1 kd orkes&raeı (Şef: Neoipl 7 - 3 iŞ açı. artırma USU le yapl 3C3 · ır. 
Aekıoj (14:11) 15-20-24-28 

22.30 Memleket 1.1aat ar arı 

ere ıetına en ya ancı ısau 

t~kip ediliyor. 

Karadenizin şimal sahilleri-
1

22.so ;~:~:k~"b;,r:~;ir•b~rııah•;e . A 

• • I.' 1. 1 ı· kapanıı. 1 a n 
nııı g ırıp uır ııususıye 1 ., 1 Mersin inhisarlar müdürlüğünden: 
Karadenizirı ıimal sahil- Satılık Ev ı ~1ersin - Silifke, ~1ersiıı- Gülnar, ~ersin·Mut 

lPrinin ~nrip bir hususiy,ti Mersinde Nusrettye ma- Silifke - Gülnar Silifke - lhıt Silifke - Taşucu 
va ı dır ll.ıiest~r, Dni~per, Bug hallesinde 56ncı sokakta bet ~ d J k ·d k · 1' )' · 
v~ D11n nı>hirlrrirıirı vadileri numaralı ev satılıktır. 1 arasın a ge ece ve gı ece ıc are 'e eni\ a ıııııı 
her z m rn sis içiııde, b:ılutlu Almak isteyenlerin iui~a- nakline ait münakasarnn 23-1O-94ı ,.e 3-11-42 
va ı at ip oldu~ıı halde, bunfa- lindeki eve tulumba tamircisi '. ıarihinde yapılmak üzere ke~ fi) et ilfiıı cdilnıiş 

1 rın geçtı~ı Bozkır ~üne~i(l A~dülk~dir ç .. tlıya müracaat ise de talip nılıur C'1lı( oi~ iı C( lı ı iı ~ı ) ~~ıru ~a 
1 
kızgın ŞtPhrı altında yrnmak edılmesı. {1424) . . • . 

t d 'pazarlık suretılc talıJ) ~ıHıı ıln ~· ~11 ~ı ~~ı r~r ,o ıl· 
>t ır. Z h 1 Bozkır de:ıizin sahilinden ayi mü ür nıiştir. Taliplerin Silifke f 1 lıi. aı hn· id~ı (~İl f~ 

eıı __ i _metre .k 11 d~r yük~ek~ed:r. Şahsıma ait olan mührü 1 müracaatları ilau oluııur. ( 1419) 
~uyı~k ne~ırlerm vadı.le_rınde- mü kazaen zayi ettim. Y eni~iı 19-20 
kı rutubetırı hasıl ettığı vat- ni y ıptıracağımdan f.skiıinin 

mur bulutları çok defa denize hükmü olmadıA-ını ilArı ede- ~----------------·----· 
1 yağu ve bozkıra bir damlası rim. j 
dü~mel Mersinin Adanalıoğlu 

i Dılıa bir gtrabet olarak köyünden Hadırlı Ha 
kı şııı S bei yada1a ~sen keskin (14 ?3) san Demirtao 1 

ve sert rüz.n1r1ar bozkırları Satılık evlet 
dondurur. Halbuki nehirleri 

Memleket Hastanesi dahiliye nıütahassısı 

Dr. Hasan Tahsin Soylu 
Ba kere askeri bizmotindeıı terbiH olnrıRrsk 

vadileri ılıktır. tn~an ve hay- Mahmudiye mahallesinde 
Vışi, lU (a. .a.)- Haberler 

.Nazırı QuşRm ha giinü Fran-

811. ka.biııeMiııde ha.zı değ ışik

lik ol tlnılucrı ve bunan r6Kıni 

gu;e tede 11eorcd ildıgirıi bil·lir 

Bunda e-.a~, filoııon teıt· 
' vanat buralara iltica eder. 33 ve 12 numaralı e•ler sa-

li midir Marl~mki Laval Al Bu garabetin tabii sebebi ' tıludır. 

vazifesi ba~ına dönmö~ oltlugundaıı muhterem haRta· 

larıoı BARtane Cl\d,leRindeki e8ki evinde kabul ve 

miıştir. 

Buo" glire, B lıri} 6, Mn
n akalat ııazırl• ıı itıtifa et

mitti r Malı ye Nazırı d11 1 k
t iHt Nllzırlıgı vazifeRiııi iiıe 

rirı0 almıştır. 

Vjşi kararları 

Lo ıılra, 19 (a.a.) - Royte· 
rin dıplomatik mnbahiri ya· 
zıyor: Vıti kı.rarlarırıı;. lı{iire 

Mareşal P0ten idareyi !Ja· 
•a]a bırakmaktadır. Alınan

lar Petenden şüphe et tikleri 

için keudiıdııderı kurtulmauııı 

yollar1111 holınoşhu·dır . 

Stok yasak 
- Birincidrn artan -

b eyaıılrtlıne ile ellerindeki stok 

l arı bildlrıneye ?Ded.urdurlar. 

Beyannameler mah•llin en 
büyGlr mülkiye memuruna verl• 
l lr. Eu makamlar aldıkları be-

yatına111eleri b ir bordro ile r;. 
caret Ofiıi Umum MüdOrlüğüne 
gönderirler. 

tedıniye başlamıştır. . 
maııl rın kontrolii ftltı ı.Jadır denizin sahilindeu yükselen j .Uray caddesinde baklavacı 
şo halde hu dt: rnmu kolı\y- har11ret tıb.akaı;mın, bulutların Salım Darçinöz'e müracaat ._ ______________________ _. 

la~ıırııcaktır ve rütubetırı boıkırlara nüfuz edilmeMi 
Fransada iaşe darlığı etmesine mani oımuıdır. 1 . (1385) 9-10 

Vişi, 19 (a.a) - FnrnH:ı Satıiik Ev 
mü"tı-ımlekeııi ile Frnmıız Ara 
. . .. .. .. 

1 
k . k . . . Mahmudi~·e matıallasinde h:tshhaoe caddesinde 50 inci 

zısı onumuzc 
0 1 1

• ıa~ein nı sokakta 22 :ıumaıalı ıki oda mutfak ve teferrüatmdan iba-
tomin i9i11 evv~lce T ışrirıev. ret bir ov. 

v elde \'aki pl,ııırı tatbikin' Nnı,retiye m:s hallesinde 64 üncü sokakta 26 numaralı 
imkfı'l yoktur. Zıra Şim·\li hir oda bır mutfak ve teferrüatmdan ih1ret ev satılıktır. 
Afrikadıuı mal !!etirilemiyı- Almıü: isteyenler in ziraat mücadele memuru Ali Feh· 
cı>ğı için k!Ş .•to kları azdır. mi 'hırana müracaatları iJAn olunur. (1425) 1-5 

içel Def ter~arhğm~an: 
Kaza11 Maballeai Cinai 
M euio Mabmudiye Aua 

> 

> > Ev 
., Nusrati)e Arsa 

1 
A 

a n 

Muahaaı ~1ymeU · Hud ada 
H2 M. 245 b. 

215 M· 

324 M. 
2'.:0 M 

216 

325 
230 

> 

Şa ! kan Vikturya ve s~lamon Kapilato ha 
rıesi, Rarben Hasan evi, Şimalen yol cenuben 
sokak 119 

Şarkın Zeytunlu bahçe, ıimaleo Musa De 
lnldan metrük ev ve :HM cfıubrn mAhallebiei 
Osman E.vi. 

Şarkan Zeytulu bahçe yolu cenuben hazine 
~hırkan bekçi Hsci Mehmed arsuı garben 

Fahıettin evi ve anası ş:malen Antepli Ab~ 
dulla h bahçesi cenuben sokak 185 

Ademi iktidar ve Belge.vıekliğine 

KARŞI 

FORTOBIN 
Reçete ile satılır. Her ec1~nede bulunur 

S. ve 1. Muavenet Vü~lf~irin ıuh1aıırı hai1di1. 

Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 
Adaaa Yatcami civarı No. 14 - Eıki Selinlk B•akaıı 

(1167) Poıta Kutaıu ıos 

Veni Mersin 
NUSHA.SI 5 KUR UŞTU'.R 

Abone 
ŞeraiU { Türkiye içirı Hariç için 

Senelik 1200 kuruş 2()00 kuruş 
Alb aylık 600 ,. 1000 

" Oç 
" 

300 " 
500 .. 

Bir " 100 ,. Yoktur. 

~'tıkand:ı r,·~ afı )3Zllı ~H')'J'i n 1 cııkullerin miilkiyt>ti fhı zinece satışa çı- Resmi ilAnatm satm 15 kuruştur. 
J..; ı 11lnıı~ H' ilwltı~i 28- ıı-942 Ull'ilıirıe ıaslla)~n pazarıesi güııü saat on .... -.. ........ -.ıiiııii.iı ... _-.-....-.--=-~·---...-
ah ıda J ( ı ırı dm lık tlniu siı de ) a pılr.<·:ığı ilaıı ohuıur. ( 1398) 9- J 5-20· 27 

Beyannamelerde yazılı mad 
deleri dfğer pahası mulubılinde 
f"lkc.yarak almıya licant Veki. 
eti ulahiyetlidir.> 

--.,-~----


