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Yarın Mersin &tadyomonda ya
pılacak Atletizm grop birincilikleri 
iı;in bütün ha11ırhklar tamamlan
mıttır. Şehrimhse gelen muhtelif 

8~ 1.ııbf •• tunam ı:e,rtyat 
Mtldtlrtı 

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 

Cuma 
15 

.......__ böfaeler atletlerine (Rot gttldiniz) 

Q.tJ-NDELIK. SİY A.Sf HABER. FİK.IR. G-AZETESI der muvaffakıyetler <lil~riz. 
'eoı Vanıa la1111tı•I • ll•hlı 

Sayısı 5 kun;ş 
Telefon No. 82 

MAYIS 
194:2 

------
Yılı Sayı 
14 4203 

~ugiı~~· n~aziz şehitleriıni~i anacağız 
il Ankara Haberleri : Mübarek şehitler 

müsterih uyuyun .. 
Başımızda pervaz eden mukaddes ~hl~ 

bize yaşamak ve yaşatmak kudreti _veriyor. 

Yaşamak için sizin gibi imanla çalışac~ğız. 

Yaşatmak için sizin gibi inanla öleceğiz. 

_ Bu gün; Türk göklerirıdenüz. t<ıpuklar iiurinde _lirk 
lurk motorunun aeıini dalgalan- aesıoden başkuını ylkaelttırme• 
dıranfarın heyecanı var. yeceğiz. 

Y il d 1 T - k b Bu göklcrdt', bu karalarda, 
ı ar ır şan ı ur ayra- 1 

1 
i 

tı ""ki . d d 1 bu denizlerde ya oız • ı n muu.· 
ı ve vatan go erın e a ıra· . . h t 

Vali konağı parkında 
yapılacak ihtifal programı 

--•zm:rr.ı., ııımP.--

ı - 'l'ören; saat (on buçukta) belediye tarafından atıla
cak öir topun sesi ile başlıyacaktır. 

2 - Stadyomda bulunan, tören komutanının verdireceği 
(horu işareti) ile hazırun ihtiram sela.mı vaziyetine 
geçecek ve şehrin her tarat'ında bulunan halk, top 
sesi ile beraber üç dakika bulundukları yerde du
rup thtiram vaziyetine geçeceklerdir. 

3 - Bu anda tören mahallinde ve resmt binalarda bulu
nan bayraklar. yarıya kadar yavaş, yavaş indirile
rek tekrar yerme çekilecektir. 

4 - Vesait, sefai~ı ve fabrikalar top sesiyle ~aşlamak 
nzere oç dakıkfl dUdtiklerini ~·alacaklardır· 

Vergilere zam 
Ankaradan yazıl~ıQ'ına gö· cat vergileri, damğa, tayyare, 

re Hayvanlar vergisi, mua- tiyatro ve sinema, nakliyat 

mele vergisi, muhtelif madde- r~si~leri, Tütün müskirat, 
. . . kıbrıt, tuz ve müdafaa vergi-

lerden alınan ıstıhl~k ve ıhra- leri arttırılacaktır. 

Kinin/ere el kondu 

1•bdırırken kırık kanadların ara· zcz ı1minız vl e a '.'~nız Y"'l•.Y~-
• cak ve ya aız anın remzınız 1 
'.~• karaıanlar bu gün Tfirk Türk bayrağı d•lgalanacak ve 
::lcleıinde bizim heyecanımtzın yalnız Türk varlığı yükıelecek. 

5 - 'I'Oren ıueydanında komutanııı verdireceği (boru 
işaret ile) hazırım rahat vaziyetine geçeceklerdir. 

6 - Ordu ve Tnrk Bava Kurumu adına birer söylev 
verilecektir. Mnteakiben Harp Okulu t.ıandosu tara
fından (ihliflll marşı) çalınacaktır. 

Ankara, 14 (H.0.)- Kinin 

komprimesi yapanlar ~e~ gli~ 
de toz ve komprime kmmlerı 

bir beyanname ile bulunduk

ları yerin en büyük mülkiye 

memuruna bildireceklerdir, 

-----------------
19 Mayıs 
hazırlığı 

C.H.P. Genel sekreteri 
Memduh 
Şevketten 

Mersinlilere 

r.ofanda toplanıyor. tir Siz müsterih uyuyunuz. 
Ve biz onların eseriyle co• 

fllyoruz. 

Onlar •. Gökde Türk bayr•· 
tıııı dalgalaadmrken şekit olan· 
1•r .• Karada, Türk topraklarıoda 
taıı verenler .. 

Denızdt", büyük dalgaların 

•raaıoda gaip olanlar. Şa daki· 
icada batamızın üzerindedir. 

Biz onların evlatlarıyız. On· 
la, bize bir vatanın nasıl yara
tılacağını ıöıterdıler. 

Onlar bize, bir vatanı yaşat 
tlııı k için naeıl döğltüleceğini 
0tr ~ttiler, 

Onlar, biıe yatan için ölmek 

A.B.C. 

Amerikahlar 
diyor ki: 

2nci Cephe 
istiyoruz 
Hitlerin son 
günleri geldi 

le~kinin kudıiliğini anlattılar. Vaşington, 14 (a.a.) -
İnandılar, döğüttüler, öldüler. Kerç Yarımadaıunda mu 
Türk topraklarına gömdük. h 

l'Grk kalplerine yerlettlrdik. arebe fiddetli tmrette devam 
r. k dd ed~rken ikinci bir cephe •"ıl-vıı arın ruhlarının mu a ea :ır 
a.0 .. 1 • b dk maın hakkrnda Hariciye en· ' Jt"ealbC lı5ID ı • 

Bu '!Ün çiğnediğimi& toprak- ciimeıı reisi demi.tir ki: 
a_, , .e havuını teneffüs ettiğimiz c- Amerika ve lirit"nya
ıo,ter, Sarbarosun şarkısı ile nıo düşmana darbe indirece
~eyecanluak köpüren daglar ~i gün gelmiştir. Bitler son 
hep onların bize verdiği bedi- günlerini yaşıyor. Bundan 
hle d 

r en. . sonra Japonlarla meşgul ola-
Bayrağımtzın rengi bıle on· lı m· 

1•rın kanıd11. 
Şen kızlarımızın kahkahaları 

0Qların ruhlarının aklaleridir. 

Çalışan fabrikalarımızın mO· 
lorları onları• kudretidir. 

Fransanın 
Amerikaya 
notası 

7 - Subay kumandasında bir manga er, llbide ön Dnde; 
ihtiraın iç:in atış yapacaktır. 

H _ neniz Harp Okulu, kıtaat, beden terbiyesi mtıkel
ıerıeri, .Jandarma ve emniyet gurnµları, Okıı"ar, 
Spor ve halk teşekkülleri (Temsili Alıicle) önUnden 
ihtiram geçidi yapacaklardır. 

9 - Geçil resmini ınuteakip sayın Vali ve erka.nı laki
Lıen btıtnn halk, abide önündeki bayrağı sehunlıya 
rak stadyumdan çıkacaklardır. 

1(1 - ımuınum vatandaşlar; mObeccel şehitlerimizi anmak 
i~:in yapılacak bu törene davetlidirler. 

Taarruz hakkında 1 
Ruslar 

diyor ki: 
Timuçenko 

taarruza geçti 

' 

Tiirk Hava Kurumu 
Mer.sin Şubesi 

Kerç Taarruzu 
----

Almanlar 
diyor ki: 

Ruslar geri 
çekiliyor 

19 Mayıs Spor ve Genç

lik ha yramı provası dün stad. 

yomda yapılmıştır. 

Okullar ve Sporcular, t~ 
ciler hep birlipte beden terbı 

. lerı· yap ı~ıı~lar, yes' mümarese . 
. ·-Jd · t"rak etmış· resım geçıu e ış 1 

lerdir. 

. Partimiz Genel Sekreterli
tıne tarin edilmlt olan Bilecik 

~eb~~u Memduh Şevket Eaendal 
· . P. Mcraln te4kilit amirine 

çefulen telarafa 1 . • ge •n cevabı 

1 

neşredıyoruz. 

Atletizm mataha•· Sayın Memduh Şevket Esendal 

8111 1ehrimizJe C.H.P. Genel sekreteri Bilecik mebuau 

. ANKARA 
Beden terbiyesi atl~tız.m Y?ce Genel Batkanımızan 

- h Naili Moreh ıle değerh tahaiyetinize ibul b -
mute assısı . b d yurdukları t u 

f' k Beyoğlu halkevı e an -k k p eveceüh eaeri ol•rak 
re ı ası . H le N"ili yu •e artimizin Genel s k 
terbiyesi öğretmenı . 3 - terliğine tayin buyruld ğ e re-

k tletı~m mu- b'ld" u unuzu yuın yıtp.laca a .. re ı ıren tel yazınızı hürmetle 
s l bakalarında bulurı~ak uze ~ldım. Vatan daval•rında daima 
aehrimiıe gelmişlerdır. ob~ •hafta vazife almaktan bGyük 
v _ ır az duyan M . p 

--- . ~ enın arti 'tef· 
Moskova, 14- (a a) - Uııi- Berlin, 14 (a.a.) - Kerçde Atlet Ziya şehri· kılattmaz adına tebrik ve sarsıl· 

tel Pre~s muhabirinin verdi~i mağlOp edılen düşmanın fası- maz bağlılıklarımızı aaygıyle 
habere göre Alm~n kara, ha- la~ı~ şekil~~ ta~ibiPe devam tnİZ~ arz ederim. 

va, dP.niz kuvvetlerinin aiddeti 1 edılıyor. ŞıdJetlı . va~murlar - . ö1'i t C.H.P. Mersin kar.a 
" 1 il b b d k Heden terbiyesı asr.e . idare heyeti reisi k<t.rşısıuda Sovyet kıtaları inli· yo arı er_ :.\t etm_ışse e ı~a-

1 
. den 400 metrocu Zıya Dr. Abdullah Ersoy 

zamla ueri çekilmektedir. Bu larımızm suratle ılerlemel'lıne men erın 
" j 1 1 . mıisabakasında bu- Doktor Addullah E 

geri çekiliş Kerç meydan mu· man o amamıştır. atletızm _ h . . c rsoy 
harebesinin Almanlar lehine Berlin. 14 (a.a.) - Alman lunmak üzere dıın şe rımıze .H.P. Mersin kaza idare heyeti rei•l 
b. · .ı 1 b k d l ,.. K Muvaffakiyetler temenoile-lltı~ini göstermektedir. oruu ar. aş um"n aı.ı .ıası er.ç .at,lmiştir. 

l b d " . ı" k rinize ve h kk d k . 
Göklerde gürleyen motor 

•~ıleri onların eseridir· 
Hududlarda parlayan •ün-

Gler onların, otullarıoın •e kar Vlfi, 14. (a a.)- F~anaız ~ü-
e,ı i · d" kumeti Antıller atatüıunl değıf-

Di~er taiaftan Tim'"'enko ıar ı hakkında ver ığı lafsı- Maraton koşusuna ış ıra • ın a ı ıyl duyru-
115 vy l"' h "dd ı· ld k d hak"k• lannıza te, kk• ordusu da Harkot denizinde alta, ücumun şı et ı o ~illi eden Ziya bu. O~tl ~ i l e ur eder aayrıları-

taarru1a geçmişlerdir. t~pc.u ve hava kuvvetlerıyle bir kaza ~.eçırmıı e aya~ı mı •unarım. 
er nın ır. 

k d . tiren Amerika ootuına cevap 
Hududdaki oğluna, ar eıı- i t" M reıal Peten LaYalle 

M k 14 ( ) So yet bırlıkte 8 mayısta başladığu.ı edelenmııtır. C.H.P Genel sekreteri 
os ova, a .a. - v bildi k•edir Al 8 z . kA oldu1iu Bilecik mebusu 

tebliği: Dün gece kıtalarımız k 
1 
r?'1~ R • ~an .a 

1
- Tedavi ım nı ~ Memduh Şevket Esendal 

Kerçde harp etmeğe şiddetle b?rl .ekrtınıfln slomen abs erleri ıy e t ktirde Ziya yarın 100 mdt- ---:--·--:-------

verm f ar. • 
'e yün ören k•dıo, aırtnıda g~l- görüşmüş, Laval Amiral '?ulan 
le taııyan ana hep onlardan ıl- müatemJeke nazırlaıiylc mutead-
lıarnını alır. Ve (Şehit) kelime- dit defal.r görüştükten sonra 
•lyle heyecanlanarak l'özleri ya: notaya cevap vermiştir. 

. . k . ır ı ~ u srı çen er a tına a · A 1 
devam.et~~ktedır .. DıA'er esım aldıklarını ve çenberin ittik- roya iştir3 k edecektır. m an la rı n 
lerde bıldırılecek bnşey yoktur. k ld ,.. k ~ ı 

çe ;sı •ıısını yazma taııır ar. Papa yeni bir ye . b. t krır, 

Çüoki hepimiz tehit oğlu

hı, şehit kardeşiyiz .• Mukaddea 

lilke için inanarak can vetmek 

taloız bizim hasletimizdir. 

Her Türk yafamak için iman
la Çalıtır. yaşatmak için inanla 
Öliir. 

Şehit babalarımız, 4ehit •ğa 
beylerimiz, şehit ağ•larımız bize 
bıaııu ötrettiler. 

Artık batımızda pervaz eden 
lll11kaddeı şehit ruhları blıe ya-

t•rnak n yaıatmak k•dr~ti 
'llriyor. 

Y aşamnk için mukaddes şe· 
lııitler ırlbi imanla çatııacağız. 

Yatatmak için mukaddes 
tehltler gibi ia.nla öleceğiz. 

M6barek şehitler ..• Milaterlb 
111uyunuz, Biz her zaman sizin 
0thıouz olduğunuzu iıbat edecek 
•• IDukaddea kananm döktüj'ü· 

Madagaskarın 

idaresi 

Ko9kova, 14 (a.a.) - Oe- Tayyarelerde ~kuıJarda mu- nı lr OpU 
nop cephe11inde Boıt lutala.rı harebeye i~tirak etmiştir. hitabesinde 
Mtrateji bakımından mühim (Sonu ikino1de • Moskova, 14 {a,a.) _ Roy-

H U 
•• r olan mHk6o bir mabalH ele Su 1 h ter LAninıradda Almanların 

g•çirmişl•tdir. 1 Numrolu aooo derece sıcaklık v•pan bir 

1 d Şimal batıınod• bir yol 

Fransız ar a açarak ilttrliyen kıtalar dö,. düşman: ke ı ·ı m e s·ı n ·, topunu bildirmektedir. Rusla-

k km ? man agır topçoırnnn sustur. Vo~oşilof topu ismini verdik· 

arış !i ca 1 • 1 muşlardır. Bir tahnrun ya- Londra, 14 (a.a.)- lnıiltere k 1 leri silahları bunları tımdideo 
LorıdrR 14 (a a.)- Bari- : rısı da imha edilmiştir. ;: ::;:~~~I b~~Do:.~·u,;,~~~=.; i te ra r ad 1 tahrip etmiştir. 

ciye Nazır; bir tebliRi_ııdo ev- J Qa~famba gönü .Kaleni.o verdikleri bir ziyafette b•fYekıl J 

velce de bildirildigi gıbi Ma. 1 oepbesınde meskiln hır şelıır demi,ttrki: araıın· 
daga8k•r bar .. ketine teaebbüe alınmıt ve Almanlar 400 - Sovyet-Polony• ı 

• u Y daki münasebetler mü111kGn ° · 
eden lngifterenin hu ara,ıyı ölö vermitlerdir. ilk eldir. 

duğu kadar m emm ti" b" 
mihverin knllanma&ına mani Merkezde bir yer alındı d d•ba 1ıavve ı •r 
olmak için yaptığını, JfraDı~a Polo~;~ı d:vletl k~rulacaktır. 
ad:na kulJırnmak istediğini Moskova, 14 (a.a.)-Kran Buda Ruzveltin ded~ği g_lbi en 
tekrarlamış ve Hür FranBa savoekanm yazdığma göre ileri demokrHİ preo11plerıne g6-

ile i•birJiıti yapılmış oldoıtun· Sovyet birlikldri merkez cep- re olacaktır. .. . . 
Y e e Başvekil aozlerinı Amerıka-

dan bunda kombinenin icabı- besinde mühim bir yeri almı~ lılana Hltlere bir numrolu d6ş-
na giire Hiir FranHyı da i'· tardır • .Alman birlikleri püs- m•n iamlni verdiğini ıöyliyerek 
tirak ettireosgirıi biJdirmi,tir. kürtHlmöttiir. bitirmlttir. 

- ~-

Vatikan, 14 (a.a.)-Papa 12 yi 

Papalık makamına weçi,inin yıl 

dönümü münasebetiyle aöylediti 

bir nutukta: İıtiınuız oluak 
bütün memleketlere ıulh lehinde 
hitap ettiğini söylemlt ye aulh 
kelimesini tekrar ediyoruz 

Tarafaız olarak her iki taraf 
ayni şeyi söyliyoraz. 

Eğer sulh şartları teklifleri 
ahraam çok memaun ola~aA-ım . 

Mı•ır - Habeıi•tan 
müna•ebatı. 

Kahire, 14 (a.a)- Habitiltan 
hariciye naureti müateıarı Ka· 
bireye gelmiş ve Mısır Kr.hna 

Haile S.liıenln bir mektubunu 
vermittir. 

Habeti•tan-\fuar aiyaai mü· 

naaebetlerinin batlamHı için 
mlaakere yapılacaktır. 
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i 1 a n Taarruz 
hakkında 

i 1 a n 
malmüdürlüğünden 'f. C. Mersin Ziraat Banka-

__ H_ n_d_n_d_n ___ M_ e...,..vk_i_i ___ K ___ öy_ö _____ M_ik_d_a_r_ı _____ O_i_nı_i __ S l 0 d 8 Il • 
- Birinoiden artan - Dogosn: Bakkal Ali Köy i9i 1noirliku1u 1 dönüm 2 evlek Hane maa hef.kere ' 
•t l · l ö Batısı: Yol Elinde her çeıit yapak ve yün bulunotl" 
•ı a yan ara g re Kuzeyi: Yol 

Roma. 14 (a a.)- Popolo - Güneyi: Yol .ların nazarı dikkatine 
di Roma gazetesi AlmanJarm . Yapak kırkım mevsimi başlamıştır. 
Kırım hınbindeo bahsederek lludul, miktar ve sair e'1safı yukarıda yazılı bir kıta hefkere ve haneyı Eliruie uulunan veya yeni kırkacağınn )apa~ 
muv~ffakiyet~i neticeye v~rdı- Tarsusurı l ncirli kuyu köyünden Mustafa oğlu Mehmed R araman hali çalı- ve yünlerinizi Ziraat Bankasına verdiğiniz tak · 
~mı ı~aiet edıyor. Bolşevıkle- ( lık ve taşlık bir halde iken emek ve para sarfı l'~uretile hefkere haline if- d. d .... k" r· ı ı ve peşin para ile uerh31 
rin imha eiildiğini i!Ave erli- .... . . . . . . . • . ır e aşagı ı ıat ar a J 

yor. 7 ayhk Bol~~vik hazırlı- rag eyledığı ve ıçerısıne de hır ev ınşa ederek 30 senedenberı nızasız ve satın nhn3caktır. 
~mm Alma~-Romen siJAhla- I fasıla ız ve hüsııüniyetle tahtı tasarrufunda olduğundan bahsile işbu he( · 
rı karıısmda darına dağınık kere ve hanenin ihya ve imar yolile namına tescilini talep etmektedir. Trakya malları 
oldugunu bildiriyo~ . Keşif ve tahkik.at için l 9-5-94 2 tarihine tesadüf eden salı günü mahal- Tip Trakya malları 

Londra ve Vaşıngton ken- 1. .. d ,·ı ... . d . b ) fk h I kk d b. h k lzmir malları dilerini me11aul eılecek mevzu me memur gon eı ı ecegın en ış u ıe ere ve ane ıa ın a ır a 
~l'l 1 l 'J Aydınlı malları 

ile lcareı karşıya bulunuyor- iddia edenler veya n afına malAmatı olanlar varsn keşif günü mahallinde lnoe Anadolu malları 
lar. . . . keşif memuruna veya o güne kadar Tarsus Mal nıüdürlügüne nıüraeaat Kaha Anadola malları 

Anupanın selAmetı ıçm elmeleri ilan oluuur. (444) tnce •ark maJJarı 
yapılacak yaklaşmııtır, diyor. Kaba •ark malları 

Macarlar· İ 1 a n .Erzarum kuıııara (% ıo beyazla) 
Erzurum beya•ları 

cepheye gitti Silifke ~al müdtJrlüfiJnden Van beyaaları 
Budapeıte, 14 (a.a.)- Ba•- Koyü Mevkii Hikdarı Kıymoti Teminat mikdarı Kara.kaya ve ko9 mslları 

Knroş 

124 
114,5 
111,5 
108 
108 

100 Ye 102 
ıos 
100 
108 
105 
93,5 

vekil doğu cephesine giden Mcbaci r 9iftlik UJngöz 6 hektar (380 M2. 450 83 76 Mallarınızı ucuz fiatlarla kapalıuak 
Macar lefekküllerini uaurla- » » > 1 ,. 2866 > 154: 10 87 l d k. · · 

90 

isteyeıı· 

mıştar. Bu esnada söylediQi l y k .ı k.. f . . I h . . .k. er en çe ınınız. 
·bir rıutukda Macar askerler~-

1 

•• -. u. ~rıua oy v~ evsa 1 saıresı yaz~_ı n~n~.eye aıt 1 1 parça tarlanın Ziraat R:ınkalarına gidiniz. ~ize 
nin yeni vazifeleri bildirmış mulkıyetımn satışı µeşın bedelle onbeş gun n1uddetle açık artırmaya çıka- nlaltımatı verecektir. 1_2 
ve: Düşmam kflndi memleke· rılnuştır. • ti~d~ yenmek l~ıımdır. De- 2 _ ihale 26-5-942 sah gü1ıii saat ı 4 d~ Silifke malmüdürlüğünde nıüte-
mışttr. şekki! komisyonda icra edilecektir. 

Düzeltme j 3 - }liizayedeye iştirak için hizalarında yazılı nıikdarı tenıinat olarak n1al 
İ 1 i R 

içel orman çevirıe mü~ürlüğünden : 

istediğiııiı 
(445) 

Gazetemizin 4?02 1ayı ve 1' saudığıua yatırmak şarttır. 

May11 942 ~arihl! .na~ha~uun iki ~ ı' 4 - Taliı>leriıı muayyen güu ve ~aaua adı geçen konıisyona müracaat Kental Oinsi Mnlıammen T"lıit tiatı 
el aahlfealnın bmncı autundakı Çıralık 9am Lira Kuru' 
tarihi araştırmalar1n b .. htındaki ' ları ilAn olunur. 15-19-21-24 ( 443) S84 eokar; odunu O 60 
Ml~ı Villyetinde Mut kazasının -~-~--~-~~~-~~--~~~~-~~---~~ ı - içel vil~yetiııitt ~ersiıı kazası datıiliııdt 
merkezi ola• Mut kuabuı,. seb Bir aaip ~ocak 1 1 1 n 1 
yen • lçel ViJayetirıin merkezi 8 T Çeliş devlet Ormanından 384 kental çıralık Ç311 

olan Mut kasabası,, ohrak ve aranıyor No. 34 enkaz oduuu satışa çıkarılmıştır. 
ayni sahifenin ve yazının üçüo- ı .. 2 ·· Beher kenLal muhanınıen bedeli < 60 
dl a6tunua birinci satırı ndaki l11mot Pa~I\ 111 .. oknlo dor· fı'at M L b K ' ft' t' de 
Mahmud bey Mehmet bey olacak dünoö ıunıf talehelerinllen 14 urııa e omııyonu IJ818 ın n : kuruştuı·. 
iken sehven Mahmut bey olarak yaşında Mnalla Tibet Onma Çay kdr hadtlı haklcında 3 - Şarl~ame ve Dl u kavelename projelerİl 
b ... ı ... , oımakta taabih oıuoar. giinü okul paydoımodan sonra 29 . . . .. . görnıek istiyanlerin Mersin çevirge müdürlüğü; 

Radyo e'ine dönmemi,tir. Bu yii•- . . · 4-942 ıa.rıhlı Fıat .Murakabe komısyonu ne, 8Iersin orıuan bölge şeflig-ine ve An karada of' 
den babası elom ve kecler d k l d k 
i 9indedir. ıçtı~ıaın ~ çay .rıatlarına 1 0 .. a 7 50 . uruş zam~un man umum nıüdürlüğüne nıüracaat etmeleri 

Kız el& gö21lö, bnğday be- rua~ıy~te. ıltıvesıle çay k.Ar yuıdelerı aşağıda gös- 4 - Satış 19-5-942 Salı günü saat 15 tiı 
1'0RKIYE Radrosu nizli, orta boyln<lur. Bn kızın terılnıışlır. Mersin orman çevirge nıüdürlüğünde yapılacaktır 

ANKARA Radroıu nered*' oldo5nnu bilenlerin · 'I 
OU\1A- 16.5.1942 d k . d• b'l . 

1 
. Itbal&t9ı k&rı . 5 - Satış uınunıi olup uçık arttırma usulı 1 

7.30 Program 98 memleket sut ~şagı . a 1 a reae ~ dırme erı Menfe memleketten Ara memleketten ıloptan yüzdeleri l kt 
arırı ınsanıyet namı.na rıca oloıınr yapı aca ır. 

M · N t· h ı 01° 12 0/o 9 0/o 4 6 - Muvakkal teminat 18 liradır. 7.33 Maılk: Karıeık prog. (Pi.) enm u.na ıye ma a l·' 
7,45 Ajanı Haberleri lesinde 50 inoi sokak 19 p,.Jrakeodeoi k&rı 7 - Taliplerin şartnamede yazılı vesai11 
8•

00 Müıik: Senfonik par9a~Pı) No. lu evde 0/o 10 getirmeleri lazımdır. (400) 30-5-10-15 
8.30 Etin Saaıi. 2 M 

12.30 Program te Memlekeı Halı Kadri Tibet NO'f: . art 1942 tarihinden önce çay ithal .../ 
12.ss ~::~~. Saz eserlflri te ______ ı_-._•_<_44_8_>_ eden ithalatçı tacirler nıunzam 7 50 kuruş hariç 1 A 

oran huaıarı . j z0 ..,; ekmek karneai yüzde on iki kt.r ahrlar. <446) 8 O 
12.45 Ajanı Haberlerı " 
J3.SO MQıikı Şarkı t e tftrküler Mersinden aldığım Marııı u 
18.00 Program te Memleket haziran l'flarına al& 21472 No.la 

Paaı ararı ıQır itQi karnemi ıari eUim. 
18.0S Müzik : Fa11J lıereti . . 
18.40 Miizik; Oda musikisi Yenlıınl alaoaQımdao ukisıoio 

eserleri hükmü olmadıQı ilAo olunur. 
19.00 Konuıma ( kitap88tenler 0 . ·r b 11 · p 

aaah ) amı.erı ma a esı a-
19 15 Müzik; Gitar te Akordeon zar caddesi 29 No. Ju 

Soloları (Pi.) ban6de 
19.30 Memlekel saat ayarı te (4(7) Mesut 

ajanı haberleri 
19,45 M6ıı:ik: Kliieik Türk müıı 

Q'i prog. (Şef lbaau Cemil Ki~alık Ev 
20.15 Ra<ıro gazetesi O · ·r h il · d S 
20 •. uı: M- ·t k 1 1- kül amı,erı ma a eıno e 

~u uzı : ıar ı ar, ur er • 
21.00 (Zıraaı tak9imi) oda ve müştemılatlı zemin 
21.10 Temsil e• kiralıktar. Gazetemiz ida-
22.00 Müzik : Radro salon or- re memornna miiracaat edil-

keatraaı (Violo. N. Aekın) · 2-3 (441) 
22.SO Memleket Saat A•arı meıu . 

22.•5-
ajanı bil beri e;i te bor1a lar ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;.;;;;;;;;;; 

22 60 Yarınki 
kapanıı. 

Proarram te Yalnıa MiUi kuvvetleri 

mize l(Övendilimiz gibi daima 

'MlLLt SlGORTALABIMI· 
Zayi ekmek karnesi ZA etlVEKELlM . 

Şabaı arına ait 1922 No. la 
ekmek karnemi eaba& arındı 

uri elLim. Yenialni alacaQımdan Güven 
eekiı ioin bftkmtl oımadıQı ilin Sigorta 
oı anar. 

Sosyete•: 
(420) Orman meMaha memuru 

Emin Mutlu ~~~~~~~~~~ 

Devlet Demiryolları Adana 6. ınt1 

i l a n lıletme Arttırma, Eksiltme komisyotııl 

Antalya Cımhuriyet ıüddıiıaıuniliğindın Rei•litin~en: . . 
11 

.\ ntalya Cezaevinin 942 yılı haziranının 4 cü .. lr~şa~tı ıkma .. ı udıl~n . Topnakkale ıstas.? oıı r 
gününden itibaren bir yılhk ihtiyacı olan ôoOOO bufesı hır yıl nıuddetle kıraya Yerilmek uzer11 

kilo eknıek bir ay müddetle ve kapalı zarf usu- pazarlığa çıkarılmıştır. Pazarlık 16 ~layıs ı 9:" 
lile eksiltnıeye çıkarılınış ve 4-6-942 tarihinde cuınar.tesi giinü saat ı ı de Adaııada lşlelnıe nıtı 
ihalesi şapılacağından talip olanların depozito dürlüğü binasında toplanacak konıisyoııca yapı 
akçelerile birlikte An_ta.lya C. Müddeiumumiliği- lacaktır. 
ne nıüracaat etnıelurı ılAn olunur. · Muhammen bedeli 2 .ıO lira ve nıuvakkat ıe 

[ 4J1) 7-15- 24-2 minat ı 8 liradır. isteklilerin 942 yılı Ticare 

Veni Mersin . 
NUSH.A.S:I 5 K:"OiR. UŞTUR 

Abone 
Şeraiu ~ 

Senelik 
Altı aylık 

Oç. .. 
Bir .. 

To.rkiye için 

1200 
~ 
D> 
100 

kun.ıf 

" .. 
• • 

Resmi ilAnatın utın .15 kuruptur. 

Lllarlç için 

2000 klll'Uf 
1000 
500 

Yôktur. 
" 
" 

Odası vesikası, nüfus ciizdarn, iyi huy kağıdı ve~ 
sikalarile birlikte tayin edilen günde koıuisyo 

reisliğine müracaatları lazımdır. Bu işe ait, şart 
name ve mukaveleler konıisyona müracaatla IJt' 
tlelsiz olarak görülü~. (403) 1-5-9.16 

Yurddaş! 
Türk Hava Kurumuna üye o 

Yeni Jılerain M.atbaaıında Buılmıttır. 
t 

rıa 

Ji 

A 

tı i 1 

Yo ı 

da• 
ha 
yo 

9e 
de 

90 
di 
ha 

be 

du 
d, 
la 
bi 
da 

db 
gii 

kı 

ki 


