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Sa.~bl •• tlaıum I1'e9riyaı 
.lıl6dtlr6 Cumartesi 

16 Lor.ılha Elçimiz R&uf, lugiliz 
Bap ekili Mister Çöı çi 1 ~nf'f İıı{' hir 
v.iyafet. ,·erdi . 

FUAD AKBAŞ 

fdare Yeri MAYIS 
1942 

....____-------------------~--------~~ 
Q."Ö"N:OELI.K SİY ASİ HABER FİKIR. GAZETESI 

Say.ısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Yılı 1 Sayı 
14 4204 

Hava ehitlerimizi Tebcil Ettik 
Şehrimizde yapllan mera- Hükii.ı ~et 1942 ınahsulü bütün 

sim çok hazin Oldu Ebedi Şeften hububata el koydu 
Milli Şefe •. 

Türk HavA ~ehitleriııin -Ankaradaki- tirnın siiktltunıla~~ R~'.nra ha-
llıukaddeı batınlarını tehoil ~./ ıınrlsnnu~ olırn kıırsuye deniz 

ın kıtatliJe dün şelıriınizdo çok ihfiı a/ ımhl\ylarııuıau teQm~u Kenaıı 
ltl\7.in bir ihtifal .vapılmıA- A k 16 ( a.a ) - geldi. Qok ateşin bır nntnk 

" o ara, . k k d 

Bayrak 
Sivasta 

Ankara, 15 (R G.)- Bu gün butday ve çodar ve el koymut 
reımi gazetede doğrudan doğ• daha sonra bunu genişletmiştir. 
ruya hububat müstahıilleıinl U- 32 numaralı karar iıe bütün 
gilt>ndiren bir karar "çıkmıthr. memlekete ve her türlü eaaılı 
Ba karar 1942 mahıulune el ko. hububata şamildir. 

tır . Yurılon lıer tarafında Hava nutnk irad edere mu a deM nalmuına dairdir : 1941 mahsulünden olup el 
Hlkümet bazı bölgelerde konulmamış veya 1942 mab .. 11 

Buğday, Çavdar. Mahlüt, Darı, 
Siv:.s, 15 (a a ) - Atatürk Avustralya Yulaf, KabıJca. Arpa mahealüne 

. Haz1rlanıua program" göre şehitleri ihtifali yapılmı, hava ~ebitlerioin hatıralarını 
llkokaJlsrın beşinci srnıf tale- ve Türk is:iklali i 9iıı can- taziz fitti. Çok alkışlanan bu 
helerile ortaoknl ve ilkokui larrnı feda eden vatan ev- nutuktan Ronra O.H.P. ka~a 
izcileri, bir bava. müfrezesi, Jatları saygı ile anılmıştır. idare heyeti azasından Fahri 
j&rıdarma kıtaın, deniB kıtası Ankarada yapılau tören Merzeoi kür~iiye geldi. Tiirk 

koşu bayrağı Sivasın Şerefiye hüküınet el ,koymuıtur. Bunun 
nahiyesine geldi Samsun ve NAZ/K ekmeklik, yemeklik, tohumluk, 

de B. M·1 ııet ~· ec11• .. 1• reı·81·. K'.urnmu namına bütün hazı-le okul talebelerile binlerce .w. ... • 
rnmu seJarnladıktıtn sonra 

bilik vali ko~agı yaınndaki Başvekil, "ekiller, Riyaseti 

yemlik müateınadır. Karar bü. 
E;znrum istikametleı·inden ga- UMDA tün memleketetamil balunmakla 
le'l bayr~klar içirı :Sivasta ha· DUR b~ra~er- Ticaret Vekaleti lüzum 
zırlıldar tamamlanmı~tır. g~rdugü zamanda Uizum gördü· Türk bl\ve. ~ebitlerile kara, 

Parkta erkenden toplanmıştı. ooınbar uınnmi katibi, O. 
Meraeim yerinde topla- Halk Partisi erkAoı, me- deniz şehitlerimizi yüksek bir 

V blıal .. r, Genelkurmay erkA- heyeoaula övJü, çok alkış-
tıanlar arasında kıym~tli •- "' ,. n landı. 

Turhai, 15 (a.a) Samsun 15 ( ) _ Deyliığu ;erde el kı ymaklık salahiyeti 
d Londra, a,a verılmi•tir an gelen bayrak Amasya . ... · 
vilılyeti hududunda 1'ok~t Va- Meyil Avustralyalı hır ga.zete 1 ~ ~arara göre nüfus batına 
. . . . k· le~irıi neşredrror. uat uate ayda 20 kilo yeıneldlk Ji .... · '-" b' O D · Harp nı, vekaletl"r arkanı, An-.... u; ~a ıp rge, enız Hitabeleri miiteakip Hava 

11 kulu •e Deniz Oedikli okulu kar." valisi, sob"ylar ve Korumu ve Hava kıtaları 
hsı tarafırıdan d1J1ar,.k Tokı-ttlı cınm mı1 a l A üzerinden 0 ·k· 1 k 

l 'ld' S l B -re Japoıı arın vus-, n ı ı ayı mabaul sporcn ıtra verı ı. ~ porcu ar una RO k d 1 ayralacaktır Tohumluk iri " 
tnı:nandanlarile Şube reisi, 1 bava kıtaları hazır bulan- narnına parkın ortaınndaki d- T ı 1 l ·ı t rıt\darına ııra an t b ·i· · T n mua un ıec~ u_r ıa e ge dı er. tnrA ly~ op _ . . Pa- d 

11 ın v.a~iyetlne bakılacaktır. 
J t nı muştur. 
' aııdarma Alay koınn a ' Hava şetıitleri abidesine birer 
Helediye reis vekili ve vila- . . . çelenk koudo. 
Yot erkAnı muallimler vel rasıme heledıye tarafındau l B d tonr .. d . tif 

Bayrak geceley!JJ Turhal gticii va denızden hucı.ımu ıçr.n Ye~lik ıçın Ticaret Vekaleti 
yurdu Atalfırk köşesine koudu. sifıkfe çok gemıye sahıp. bu- teabıt ederek miiıtalıııile bıra-

. _ · ie ısrar adıyor kacaktır. 
ı . . uıı an .. enız m 

l'.irk Hava Koroma M:ersııı attırılan bır topla başlandı. rezesi tarafından bınaya üç 
Sabaha kadar bırer saat ihti- luuması uzerım · Ka d t 

· · · 1 şimal doğu sa rar • e.bit ve el k 
ram nöbetı beklenmıştır. Sa- Avusıra vıwın . - . işioin na111 olaca~ 

1 
d oyma 

Şa besi reisi Bn. Zekiytt Olga Bu esnada limammızdaki el ateş edildi ve mukaddM 
ç 'Y ile idare heyeti azaları vapurlarla şehrimiıdeki fab- şebitlerimizin t"3bcil edilen 
~ÖH 9arpıyordu rikalar ve möesseseJer ()ödiik bat.ıraları önünde huş6 içinde 

b hl · 1 T k · · h·ı· · , zik safhaya iırecegı- r 51 yazı ı ır. a eyın srorcu ar o at ıstı- ı ının na . 
1 

d ariada teabit yap 1 1_ 
· ı. . - t 011 1 ~aret er var ır. b ı acaa, 

kametmde yola çı .. mışlardır. m ROIJ er -ı • l arman zamaıunda bu mikt 
§ - A vııstralyaouı şıma göre ya alım meıkeı· ~ra 

Saılt tRm on buçukta rne · lerini ÇRldılar. Cn dakika ih mera•inıe nihayet "erildi. 

Dö Golcular 
genişliyor 

0 

k mlnlta ola~aıı üstü koutrol dilecek veyahut kö• ıbnlel't~n e-
JS ~ 1• • " r ı ı meı-

l u ıyetı altında 1 h' . . ·--
Sovyetlere göre 

~-...-:a-....·-·--------------·----

S uriyede Almanların yeni 
sili hı 

konmu~ ur. k 1 ma ea ıplerıne 
t~r o unacak ve yahut köy ih· 

Timocen-
1 ko ilerliyor 

--
Sovyetler çok 

Alman esir etmişler 

,\to~kova, 15 (e..a.) - Le
rıi ııgradd a kı taları mı• Herli
Yor . Alwnnların ikinoi mü
dafi\& hı•ttınde. 8gır kayıplar 
baba.ama tutondnğn anlaşılı-

manevra 

Hedef 
şimalden 
gelecek 
taarruz 

Ciğerleri 
parçalar 

Aı•kaıa, 15 (R O) - Dö 

Gol taraftuları AngloR" kson ı 
lar ı\ayeRin<le çok 1ı1i>ıoiirgeye 

i(alıip olmllklsı:ır. Yeni Kaltı· 

donya, Suriye, Mada.gaskar, 

Mercan deniz harbi 

Japonların 
planını 

deniştirmiş ! 
-- Kii9ük Arıtil, Güyaıı. Sen Pi JG ( ) Brita-

Stokholnı, 15 (a .a )- Ofirıio yer adaları <ta Dö Gola ilhak Londra.' .. a.a. - lı .. 
8 denızcılık mu arrııı 

Alınan lc:.tyrıaldarırıdrın hauerıveya iltihak edilecek vaziye· nov t • t' den Roıırn Ja 
1 Korel ıezıme ııı 

a an muhabit'i bi)diriyoı: 1te geçmiş hulnnnyorlar. .ı m .. u· hulnıak i"iıı 
porı uonan a .. ı • .,. 

1 . Ker.; mulrnı ebesi hakkırnh Martinik meselesi bir oıiidılet beklemek IAzırrı-
Sovyet kayııakl,.rma az mahı- dır J"pıuılarrn ytrni hir seferi 
mat gelmiştir. kuvveti he'd"ıiyor. Fakat 

Londrs, 15 (a.s.)-Suriye. Almanlara ı!Öre Kerçin Amerikahların bütiin araştırmalara rağmen 
bolonwamaktadır. 

deki 9 onca lugili11 orduııın düşmesi gün meselesidrr. 3 ta:•eb1· yor. t Japonlar Hint denizinden 
.\loskova, 15 (a.a.)-Timu şimali Soriyede bir manevra Kafkasyanm kapıısu sayı. --- ve Siııgapnrdan PaıifiRe ge 

9eoko Har kofta il~rJemekte yapmıştır. Hür Fransız Jeniz lan bu nokta a~~erl eh~mmi- Vaşington 16 (a.a.)- Ame mi gonderıni~tir. 1.'a•ıt gemi. 

devam ediyor. Sovyetl6r bir birli~i de manevraya deniz_ yeti fazladır. Almanlar temiz- rikan- Fransız Antil adaların · lerini hiuıaytt i9in gemiler 
çok Almanları esir etmişler- den ·iştiuk etmi~tir. Bn nıa. leme hareketi yapıyor. daki şatö meselesi Amiral ay 1 r m ak llzımgeldiginden 

· b k d a·ımalden (gelecek bı· Rober ile Amerika murahhas- plA.nların deltişmeai ioab et 
dir. Bn da Sovyetlerın 9a u nevra s ,. r 5 aydır Ruslar burada faz 1 d l lmak iiZd- e 
h t · t hedef tutulmakta ve arı arasın a an Hfl mektedir. diye yazmaktadır. 

areket 6ttigini gös erıyor. aarruz _ la tahkimat yaptıklumdan te- 1 -ç esas 
) K t d . d de yapılaoaac bı·r redir, M iizı:ı kere er u 

LOD.lra, 15 (a.a. - ec; e euız en · l ld' ;ı · . mı:ı. eme i~i müşki ır . üzerinde toplanmıştır. 
beıa gönlük vaziyetten Aonra akın esas tutoJmakta ıdı. d 

v Harkofta sokak muharebe- 1 - Aralarında ye i pet · Rus tebliği 
durum ayd1'nlaomışt1r. Kırım h I Tt rol gemisi d» bn•urı 140 bin 
d'ki be.reket tae.rrozon haş- ikinci cep e eri başlAmıştır. moçeuko· ton ticaret gemisinin Ameri- Mo3kova, 15 (a a )-Bu sa-
langıoı ve"' l' mukaddemeıııi gi· ntın Alman hatlarım yararak l balık;. ~"vyet tebli-"i: 14 Mayıs 

J k ? kaya kira auı~ıası ı..XJ ııs • 
bi giirünüyor. lkinoi tef~ir açılaC8 mı • ikinci müdafaa hllttma yak- 2 _ Strateji mmt'Jkalarm gecesi Kerçde harp devam et-

daha mülayim görünüyor. laştı~ı bildiriliyor. kiralanması. miştir. 
Düne kadar Rus hatların- Ankars, 15 (R.G .)-A •rn Harkoftaki taarruzun ga- 3 - R1dyo istasyonu da ı Birliklel'İmiz Harkofta la-

d~ H.rsrntı giirül~e~işıi;~ Bu pada ikinoi bir oep~e a91lma- vesi K~\fkasya sarkmak isle- dahill, harici bütütı muhabe- arruz mahiyetinde tecavüzde 

gurıkıl Ru11 tebhgı S yet sı hakkmda gazete havadis yen Almaniardan ari davran- ratın mürakabesi. bıılunmuştul'. 
kıtalarınm yeni bir bat.ta çe- )erinden haşka bavadi11 gel- :-.. . ı Oostca yapıları bu konuş- Moskova, 15 (a.a.)-Sovyet 
kildigini hilıliriyor. memektedir. ~aktır .. Şımal" c~phesmdP. Le- malarm iyi şekilde bir ~?laf t~bliğine ekdir. Har-kof cephe-

K~r9te vaziyet Sovyetlere Amerikaııın ve İngiltere · nmRrauda .. h~cum olmu~t~r. maya varacağ. limit .. ~dılıyor~ smda ~ıtalarımız ilerlemeğe 
elveritli ılegildir. Borada Sov nin derhal ikinoi oephe açma Sovyetler akıncı h11tta ~elm1ştır. Lı valin teıebbüsıı ıse aka devam ediyor. ı 500 d-n f .

1 
ti l l V. ·den gelen 1 · ~ l\Z a 

yetler 4eni~den takviye edil- ıııına mani olan şar ar şun- A man arın yeni bir silAhtaa mete ugrarnıştır. ışı . A man imlıa edılmi tir 
lllektodir. Bu elverişsiz 'art- lardır. ı _ Amerikanın Irlan babs ediliyor. tazyik edilmiş haberde Lavalin A~~rıkaya ~ -· 
lar diğer taraflarda yoktur. da ve lngilterede k&fi aakPr nıayı ile doiu olan mermi atan verdi~inden bahsettı~ı nota ral Roherle Amerikan mm·ah 

Moskovadan Terilen babe- olmamır.sı. 2. Taşıt meselesi. bu silahlar patlayınca ciğer- verilmemiştir. Amiral Roberle haslarıom ıarasmdaki müzake

re göre Tiwnçenkonun ilk Eger Almanya Ruıo,yada l leri parçalamaktadır. Alman- Amerika?ID ~nlaşaca~ı hak- reye göre gemilerin silahlar

oıüdataa hatlarını yardığı bil zorluğa uğrarsa İngiltere ile lar bunun tesiri••i Rördükle· 1 kın~a HıJverı~ sözlerı bunu d_an. tecride başlanmıştır. Be· 

diriliyor. Fakat şimdilik tef- Amerika derhal ikinci cephe rinden geniş ölçüde kullanma- İteyıt et~ektedır. . şıncı müzakeresi devam edi-
sir edilmiyor. yi açacaktır. Qa b1şl•mışlardır. Vaşıugton, 15 (a,a.)-Amı yor. 

, 

tıyar heyeti mea'uliyetl altınd 
bırakılacakbr. • 

Harman ıaman d 
d k •. ı· ın a ve aonua 

n oy uye De kalchğı anlatıla
caktır. 

Bunlar mülkiye 1 memur arı• 
~o nezareti altında yapılal'aktır 

fis veya Ziraat Bankaıı veya~ 
but Ticaret Vekaletinin g .. t 
diği reaıni teşekkül! d osber-
k er en aı-

uına ıctılnıiyacaktır Zahl l 
bi l'kl . • rtc r ' erı veya bükü t b . me unları 
peşın para ile alacaktır V i 
veya -b . eres ye 

rnu .•del• olmayacaktır. 
la Kap ıçin, ıahiplerindco faz. 

. bulunduğu Valilerce tcıbit 
edılen mahıulJerle tattı ve ··ı il 
aletleriyle ruval •e •~a . 

0

1 ç 
• • ... K na•ıçe ere 

valılerın emriyle el k bil 
kt

. ona e-ce ır 

------~-

Almanların verdiği 
ma/ümot · 

Bertin, 15 (a.a ) - Askeri 
kaynaklardan verilen habere 

g?.re Almanlar çarşamba gü. 
nu Kerç hedeflerine taarruz 
etmişkrdir . 

Bo~azda 5300 ton vapur 
ba hn1m11 bir çok ufak taşıt 
iemileri hasaı a uğrıtılmııtır. 

Doğuda hava 
harpleri 

Ankara, 15 (R.G.) - Dotu 
cepheıindeki hava harekitı Kerç 
de ye Harkof üzerinde toplan
mıştır. Alman hava kuvvetleri 
Ruıya üzerine te1lrli hücumlar 
yaparkea Kerç boğazıaada kitle 
barekih yapmaktadır, 

Bu esnada önemli ıuette 
Sovyet gemiıi batırıldıtı ve dl
zenıiz tekilde çekilen Sovyetle
re gayıplar verdirdiği mihver 
kaynaklarından bildirilmektedir. 
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ı 6 - Mayıs - ı 94.2 Cuınartesi YE.N·I MERSiN - ------
( ilan Meksikanın 

protestosu 
Radyo 

TÔRKIYE RadJoıu 
Mersin Ticaret Ye Sanayi Odasından: 

Meksiko. 15 (a.a .)- Hüktl- ANKARA Redroıo Fiat 1"_iira~ab•' kouıisyo.ııu reis~iğiııdeıı Oua-
M k 'k b d 1 b. CU ~ARTESl-16.5.19t2 nuza tevdı edılen yazınıu hır suretı aşa~ıya ~ıka-met e 111 a an ra ı ır ~e P 1 ~ • Y 

7.so rogram temam etet aut rıln11stır. Adı uec.en tacirlerin birlik kurmaları 
minin bir ıl enizaltı tarafından ararı . . • D 

· ıı · · · 7 33 M ·k K k <P ı > ıcuı Otlamıza uıiiracaatları ilan olunur. ıorpı enmesmı pl'otesto el· · uzı : arısı prog. • • 
. . l 1 7.45 Ajana H!lberleri SURE T m1ştır . Eğer C'3Yap a amazsa 8•00 _ 

Milli şefin verdi~i zaruret ted- 1 8 30 Müı i k=a anfonik prog. ~ Pı) l ~öooaoiye, BiIIAriye ticaretile i•tiğal eden tacirlerin 

biri alınacaktır. 13.30 Program'' Memleket eaat keodı Htıolarıoa ait e'yılara getirmek için vuika iste· 

13.33 
lngilizlerin gemi 13.•6 

gaybı 4 mil)'on ton 14.00 

Londra, 15 (a.a) - Önü- 14.30 

müıdeki 942 k~nun avında 
15.30 

İngiliz tezgAhlarında yapılan 

&rar ı mektedırJer, Ayni zamandR manifatora tacirleri birlikten 
~uzı k ı Türk çe plAklsr mal almak için ayni veıika tal"biodedirler . Bu tacirler 
Ajans Haberleri araRıoda bir birlik te,kili 5-5 -9'2 tarihli komi11yon i9ti-
Mlizilr ı Riraaeticumbor marnda karar verilmi,tir . 
Handoıu (Şeh t. KünQer) Ba arada perakende 9ay ntanlarıu da bir birlik y41p· 

Ankara ilkbahar at. ko· maları ba ıaretle gerek mevcot toptancı eliode bulanan 
eularının \ahmiolerı Q•yların tenıii ve gerek"e itbaJ&t birliRince verilecek olan 
MOzik· Dnlet konaena. 9aylarıo alınmaın i9in ioabedeo muamel,,nin yapılmasını 
tuteri uloolarwdao nak- rica ederim. (458) 

gemilerin adedi bir yıla mua- len neeriyat 

dıl olacilktır. Amerikalılarda 18.00 Program te Memleke' - - -----

gOodA 2 aemi yapmaktadırlar. 

lngilir senede 1,5 milyon 

gemi gayıp etmektedir. Şim

diye kadar gayıplar 4 milyo-

"ast arar• i 1 a 
18.03 Mlizik : Radro daoı oı· n 

~.~:~:·;~~:ra~~r telden Vilayet makamından 
1s.45 Radr çocuk kuıubü Beledive hudutları dahilinde mevcut bilcümle 
19.30 Memlelrel saat ayarı te 1 ı 'k • • 

nu bulmuftur. Yani 21 mil- ajans haberleri ıaKı · ı ve hükmi şahısların tasarrufları veya her 
yontuk 101 17 milyon olmuştur. 19,45 Serbeet ıo dak ika ne suretle olursa olsun işgalleri altında bulunan 

B Y 19 IS5 Ml;z ik: Fasıl lıere&i , 1 k I b 
u rakama Norveç v~ u- · R . ma oıımuş veya •aten oş olmakla beraber 

. 20.15 acıro gazetesı d 
nan gemileri dahil deglldır. 20.,5 Müzik: ıarkılar, ıürkiıter epo olarak k ullamlmış ve mal iddiharına salih 
1 21 00 Koouıma (Ana eserler) . mahallerin İstiap hacim ve ebatlarının Ve diner 
lngilterede tayyare 21.ı ı:; rı ~ 

u Müıik ; Dinıerioi ieteklerı vası arının keza bunları işgalleri veya tasarruf-
alunlarından ölenler 2145 Konueına (9iir te nesir) l l ' k' 

22.00 MQzik: Radro salon or- arı a tında hulunduran llllSe(erin İsim Ve ad-
Londra, 15 (a.a.) - DahilJ keatruı (Vıoıo. N. Aekıo) reslerile birlikte ilan tarihinden itibaren. üç giin 

emniyet nazırlığı geçen nisan 22·30 Memleket S~at Ararı zarfnıda pulsuz bir beyanname ile Mıntaka Tı·-
ajanı hftberle;ı '8 borular 

da tayyare akınlarında 938 ki- 22.•5- . caret müdiirlüğüne bildirilmesi lüzunıu Han olu-
. . ld - .\ .. - 998 k" · · 22 50 Yarıntı Program te 
ımın ö u15unu ve ışının kapanıı. ııur. ( 450) 
yaralaodı~mı bildirmiştir. 

Gııip olanlar 859 zü erkek Zayi ekmek karne•İ 

1 1 i n di~eri kadın ve çocuktur. Tar8URtıuı aldı~Jm 5 aded 
ekmek karne~ini zayi ettim. 

Amerikada hava Yenilerini alaoagımdan Hki- e Mersin Baladiya Reisliğinden: 
l L ld ld lorin hiikmü olmadığı ilan 

poıta arı Ra ırı ' olanar. 94 l l'ali yılı blitcesinin bazı fasılları arasm-
Vaşiııgton , 15 (a.cı .)- Har- 'ranuı Oami •tik mahal- ua tahsisat lllÜnakale~İ yapılmasına zaruret hasıl 

bıye nazırlı~ı Ruzveltden ah- le14inde ı s No. 10 evde olduğurı~au bu işin müzakeresi için Belediye 
nao emir ıizerioe Hava nak- (451) '.re'ffik Q6 lik eclisiuiu 23 M , 942 cuı l · .. .. 
liyıet seferlerinin kaldırılacağı m a) ıs uar esı gunu saat 
bildirilmi~t i r. Bıırılar ordu em Zayi ehmek harneıi 11 de f~vkah\de olarak toplanması icRb eylemiştir 
rine girmiştiı" Meninden aldığlm 32637 Tayın oluuaıı güu ve saatta Belediye salo-

~oata hava nakliyatı diger 2l343, 3?636, 29583 No.lu Ekmek nuuda yaJlılacak toplantıda hazır bulunmalarını 
oaklıyatla yapılacaktı r . karnemi leri zayi ettim. YeniAini ilan edel'iru Belediye Beis V. 

alacatundan e ıkiıloin hükmG ( ~ 57) y usur Kılı ne Antalyada olmadığı ilin• olunur. _. ~-.. • - - - . -·--- ·-·--- -----
Habçe mahaile11 35 N o.la 

(:155) evde Liitfiye 

• 
ımar i 1 i n 

Antalya, 
15 ( ıı a .) - Yeni z . k k L • Devlet Ziraat iılıtmeleri Kurumu Merıı'n eu·rısundan 

ba,. lanAn ~il ve yayJa yolu a)'l e me 11arneaı 
hızla denm ediyor. Bu oto · Mers inden aldı~ım 8500, 8597 Devlet Zir'lat işletmeleri Kurumu Tekir ve 
mobil yolu 30 rJkım l~an b:ş· 8598 . 8599 n~ma~alı et~e.k . kar çifLliklerine ait .olup Tarsus Atatürk çiftliğiııde 
lamı~ ~()() r\i ~tma kadar yuk- nelerını zarı attım. Yen11ını ala buluuan koyunlardan 500 baş Toklu ve Marya-
selmıştıl'. oa6/ımdan eakilerio hOkmü olma 20 M 1942 tar·ı · d ar. k ·ı 

Vilayetimiz Jabilinde 80 dıAı ılln olunur. ıım ayıs . . ..... 1 nn e. •1 artırma ı e sa-
ilk okulun ve t nöoü kız ensti - N . h 11 . 20 tı şları Tarsus çıfthgı ıdare bınasında yapılaca-

. nı;ratıye ma a eıu . • 1 • 
tüsü ınşası ders yılına katlar N o maralı evde ğındau almak ısuyen erm mezktir tarihte Tarsus 
tamamlitnacaktır. (45•) Hatice Kökdil çiftliğiude hazır bulunmalar1 ve fazla maltlmat 

Bir gaip çocuk almak isti) euleı·in de Mersin bürosuna müracaat 
Zayi ekmek karneai etmeleri liizunnı iltuı oluııur. ( 45 2) 1-3 

aranıyor 
Mersinden aldığım Akmak 

1 ımet Pa11a lIL.okoln dör karnemi zari eUim. --------=---
düncü ~ınıf talebelerinJen 14 Yeoiıio i alaoaAımdan eskiaioln ' ı 1 
ya.anda Moall& Tibet Ooma hllkmO olmadıQ'ı itAn olunur. 1 n 
giloii okul paydosnnda:ı aonra Genelevinde oturan /çel Vakıflar miida,ıaıünden 
e•ine dönmemi,tir. Bo yiiı- (458) Ayşe .Maballeıi Oinıi Eski bedeli 
den babası elem ve keder -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

• Lira K. 
i9indedir. i k M.abmodiye Gaıino 500 00 

K 1.. ·· ı ·· b "d h Yalnıı Mill nvvetıeri 
ız e • goz u, u15 ay e · . . . c ı.okanta 960 00 

· ·· d' ltimız gıbı d · -nizli, orta boylnılar . Bu kızın mıze go~fln ı,., aıma 
ı "' l UT \ r Al )(eeudiye Fırın 201 00 nered" oldatnno hilonlerin M L.I,J ~ OOu. ' ' UMJ. 

atagıdaki adre11e bildirmeleri z A o OV Kıo;; ı, r M. Vakfa ail cinsleri yukarıda yazılı gayri men-
inuniyet oamınıa rica olnour G u·· ven kulleriu 942 mali yılı için kiraya Yerilmek üzere 

Merı.in N u.ustiye oıahal l o güu müddetle nıüzayedeye çıkarılmıştır. İS· 
le11indo 50 inci aokak 19 ki ' l J ı::. .. •• .. d 

No. 10 evde Sigorta Sosyetes• le · ı o an ?r 211-5-942 gunune nmsa if pazartesi 

i 1 a n 
'J,. C. Mersin Ziraat Banka· 

sın dan: 
Elinde her çeıit yapak ve yün bulunan" 

ların nazarı dikkatine 
Yapak kırkını mevsimi başlamıştır. 

Elinde LHıluuan veya yeni kırkacağmız )apak 
ve yünlerinizi Ziraat Bankasına verdiğiniz tak · 
dirde aşağıki fiatlarla ve peşin para ile tlerh31 
satuı ahn:ıcaktır. 

Trakya malları 
Tip Trakya malları 

Izmir malları 
Aydıo h malları 
looe Anadolu malluı 

Kaha AoadoJn malları 
İnce şark malları 
Kaba 'ark maJları 
Erzurum kızılları (% 10 beyazlı) 
Erzurum beyazları 
Van beyıı•Jarı 

K"rakay" vo ko9 ID'\l lan 

Knruş 

124 
114,5 

l 11 .5 
108 
108 

100 .-e 102 
108 
100 
108 
105 
93,5 

Mallaı·rnızı ucuz fi atlarla kapatmak 
90 

isteyerı· · 

terden cekininiz. • 
Ziraat Atıııkalarına gidirıiz. 

mahimatı verecektir. 

1 i n 

~ize istediği11it 

~-2 (445) 

Deniz Harp okulu ve Lisesi 
komutanlığından 

ı - Deniz Lisesi 9 ve lü uncu sırııfJarile De
niz Gedikli Erbaş orta okulu 6, 7, 8 inci sııııf
larma talebe kavıt ve kabulüne ı Haziran 942dt~ ., 

başlanarak 20 Ağustos ~42 de son verilecektir. 
2 - isteklilerin lleuiz Lise~~i ve Deniz Gedikli 

Erbaş orta okulundaki kayıt ve kabul komisyorı . 
larnıa müracaatları. 16-23-30-6 ( 4 4 9) 

------ ·--·-----..-----
A 

a n 
Deniz Komu-

i 1 
Iskenderun 

tanlığından: 
lskeııderun Dz. K. namına 700 adet Teleforı 

direği satııı alınacaktır. Bunları vernıeğe istek
lilerin teklif mektuplar111111 (katar, boy ve lu ı 

yazılmak şartile) konıutanlığınu~a çok tez hil . 
dirilmesi (418) 9-12 ... J4.16 

i 1 i n 
içel orman çaviraı müdürlüğünden : 
2-6 7 38 sayılı orman ek nizamııamesiue göre 

Haziran 194 2 aymda ornıan malları uı uayene 
ve nıüstenidi uaLliye ve uıururiye tezkereleri 
degiştirileceğinderı ınukavele ve izin sahipler ile 
ticaret ınaksadile tophyanlar toptan ve peraken
de satanlar ellerirı4e bulunan tom~uk, kereste 
mahrukat ve bütün diğer orman mahsullerirıirı 
cinsi, nevi, adet, eb'ad ve vezinlerini bulunduk
ları yerleri miist~uidi bulunan nakliye ve)·a mii
ruriye tezkereleriuin tarih ve numaralarını bir 
beyanname ile Mayıs 1942 sonuna kadar ormau 
idaresine lıild irmeleri ilan oluııur. < 459) 

Foto Abdullah 
Temiz, Sanatkarane Fotofraflar, 

A ğrandi•manlar 
Kadri Tibet (420) • gü:ıti Vakıflar idaresine nıüracaat etmeleri ilan 

ı-4: (•4:8) ·==~~~~~=olunur. ~ l456] 16 20.23. 
Uray Caddesi 

~~--~~~~~~~~~~--~~ 

Yeni Menin Matbauında Baıulmı,tır. 
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