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Gl-t.7".NDELIK. SİY ASİ HABER FİK.IR. GAZETESI 

19 Mayu ııpor ve gençlik bay
rtimı memleketimi~in her tarafuıda 

i9teıı gelen heyecanla katlandı. Ve 
geli9ler, Mporcular millete bir kat 
daha gtlveo ve gurur verdiler. 

. ' 

l•!ı.ıbi •• tımam l.:e,riyat 
lııltldtlrtl 

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 
... , •ınıı ••,.••Ti · ••"'• ---
Sayısı 5 kLJn.it 

Telefon No. 82 

Çarşamba 
2o 

MAYIS 
19j2 

Yılı 1 Sayı 
14 4207 

Milli efimizin Türk Gençliğine Hitabı 

10 Bin lira 

112954 
6 Bin lira 

lSJöS0.29008,118761,305755 

f ki hiıı lira 
010109, 
~72836, 

2:36592, 
331855 

' 
131781, 

Tebrik o- .__ 
un&u Spor bayramıada 

b- -ıc uyu nıuvaffakıyet fÖ5tereo 
~eeniı H~rp O~ulu Ye LIHıi be· 
• D terbıyesl oğretmenl Tevfik 
ıle Deniz Gedikli Orta Okulu 
~eden terbiyesi öğretmeni Zeki 

umuk ve Orta Okul beden 
terbiyeıl Öğret•eni HGsıı ü K af· 
tuğ haklı olarak halkın pek çok 
alkışını toplamışlardır, 

Kendilerini tebrik ederiz. 

Spor bayramının 
filmi 

kazanım numaralar 

Gençlik ve Spor bayramının 
febrimlzdtki beyecanıaı filme 

almak üzere Matbat MGdlrlltil 

tarafından An karadan raaderi-
089422, 
339518 • 
1305!13, 
149504, 
3~6751, 

172201 
' 

03681!-f, 
368017 

' 200896 
' 

3560S4 
' 323047, 

02ül46, 
038903, 

141382, en filim operatörü Kenan teb-

39t09 I rimize gelmiş ve dünkü merHI-
' 135963, mi temamen filime almıştır. · 

06!l005 = 
305110' 500 lira kazanan nnmarAlar 

079237: 8736, 4425 ile nihayetlenen 

384501, 100 lira kazanan numaralar 
077471, 673 ile nihayetlenen 
2!!0757, 50 lira kazanan numaralar 
ı '17365, 714, 464: ile nihayetlenen 

289122, Sonu 53 ile nihayetlenen bi-
380473, letler onar lira ka•andı. 

25653Ş, ı Sonu 4: .. e 7 olan bilet. 
ler iki'er lira kazandı. 
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lran ve ı Milli Şefimizin 
Almanya 1 gençliğe 
iz.mir Enternasyo· 1 

nal fuarına ııtirak · 
etliyorlar 

hitabı 

-Birinciden artan-

duym:ıdan kabulü hükümleri 
İımlr, ıs (a a )- lran hüku- ürkmedeu vermek tabiaho heır 

mett 12 iDci hmlr enternaayoul türlü şartlarına sa~lam sinir 
fuarına ittirak edeceğini rumea I le bakma eyilikleri benimseme 
Belediye reiıine bildirmi•tlr. eksikleri hoı görme hep spor 

lımir, 18 (a.a.) - lımir Al- · d d" 
laao konıoJoıu faDıDd& tergiler S&J6SJD 0 Jr. 
ve fuar müteba11111 old•ta halde . . Her yaşta her ş~rta e~v?
beledlye rehiDi ziyaret ederek rışh spor çalışma ırada.sının 
ıörütmüt Te fuara hükumetinin başlıca zevkidir. 

YENi MERSiN 

Radyo Mühim ilcln 
TfJRKlYE Radroıo 19,45 Serb11a 10 dakika 

ANKARA Radroıo 19.66 Mtiılk: Şarkı •e Törtaıer tı•nden• 
Oırıamba-20.5.19(2 20.15 Rıcıro gaıe&eal • 

Mersin Belediye Riyase· 

7.30 ~;:~~·m te memlekea ... , 20.•6 ~~:~ı~ Bir m arı ötreni· A rd. ye 
7.S3 Muıtlr: Radro 11100 or· 21.00 Ziraaa taktimi 1 

kutr111 (Viroloni!l Ne-
21

•
10 cip Aelrıo) M6ıilr; Saı eııerleri 

7.t5 Ajanı Haberleri 21 SO Konuema (At te ıpor) 

" 

ve depolannda 
8.00 Müıik: Radro ealon or· 21.45 Mt\ıik : Riraseaicombor 

keıtruının duamı bandoıo (Şef; J. Kılnoer) 
8.30 Etin ıaatl 22.so Memleket Saat Ararı 

12.30 Program ta Memleket 11at ajanı hRberle;:oi H borular 
•rarı 22.•6· 

12.ss Muzikı karıeık makam· 22 60 Yarınki Proaram te 

g~nlt bir mikyaıta l4tirak ede Çahımada hepsinden iyisi 12.46 
lardao ŞirkıJar kapanıf4 

Deri bulunan Banka
larla diğer alakadarla
rın dikkat nazarlarına: 

Ajanı Haberleri ------------
Malılkı earlular propaan Zayi ekmelı karne•İ Hıfzıssıhha meclisinin 2-cetiai ıöylemittir zevkli olmak. çahşmak için J3.SO 

arzu bulunmak, sporun insan 
Ankara i•tanbul bünyesine verdi~i sihirdir. 18.oo 

nıo detamı • _ • 
Proıram te Memleket MerelndenaldıQım atır ieoi ik'. 12-940 tarlhJl V0 9 nUffi3 f 8ll 

fporcuları ara•ında d Eri 1 vatka~d.•o. ~erim~ va- 18•
03 

Ankara 19 (Y.M.)- Istan· tan a~ o ma ıçın _ıyı spo men 
· '. . ve idareıı· ahllktı vasıflarla 

eıaaa ararı adet 31400-209 No. h karnemı 

Mllıik : Radro danı oı· zart~ttim. Yeniıini alıcaQım~an kararile şehir dahilinde açıl-
keıtruı eıklıınln hGkaıG olmadılı ıllo 

MOzik: Fl'ıtl beJe&I olunur. ffi8Sl menedilen deri depola-bul ünı•~rsıtesı sporcularından ' . 18.46 
40 kitilik bir grup Ank!raya bezenerek yetışen" ~atandaştıı•. 19.30 

...ı • t" insanların butun elemleri 
ı"'mıı ır. a. 1 

l k 
.
1 1 acıları vatınıe sı.mtı arı her 

Sporcu ar An ara ı ., S· kPse bütün dünya ya it ve 
tanbul arasmd.a ~n.ane•I spor neşe vermek için gürbüz ci«er· 
temaslarının ılkını yapıcak- lerinizin nefesile haylurmız. 
lardır. - Y aş1sm •eoçlik. 

Hat'kOfta 
Alman paraşüt

ciiları 

Moskova, 19 (~ . ıt )- Prav
da gazet9Sİ Almanluın Har 
kofta paraaütçü kullandıklarmı 
yazmaktadır. 30-50 130 pa
raşütçü enmektedir. Bunların 
bir kaçı daha havada iken Jvk 
edilmiştir. 

Sizin ICüiretli •arhğınıaı 
temiz ahl&kmızı her zaman 
söylemiş olan büyük AtatOr
kün şanlı adını göklere saygı 
•e S'3vgi ile yükseltiniz. 

Şehrimizdeki 
• 

rrıerasım 

- Biri noiden artan -

Bir valale idman talimlerini 
uyduran rençler çok muvaffak 

Moskon, 19 (ıt..a , ) - Mos- oldukları için çok alkı4landılar. 
kova radyoım Harkofda So•· Bundan ıonra mubtehf beden 
yetlerİO devamlı yer aldı~UJI terblyeıi fÖsterilerl 1aptdar. 

b"ld" kt d" Yu-.arlalılar, körük çekmeler 
1 ırme e Jr. lb t • • L a el •e n aye pıramıt çoa ful 

Harkoltan gelen 

haberler 

ol da. 
Bllbaasa gemici piramlti üze 

rlne çıkan iki küçük rediklinin 
bayraklarla: .Bayramınız k•tlu 

L d 19 ( .1. A) R d ohun" muhabereleri çok alkıt ou ra n.. - uırı a 
1 

d 
topa ı. 

cererın eden aelrerl hAdi1eler 0 • d"kl" k 1 •-
enıı ge ı ı o u unaa pea 

hakkında bllinmeai urort olan çok alkıtlanan talebeleri saha-
kattel mikdarı haklmıda Lon• dan çekilirken deniz bup okulu 
dradı kati malumat roktor. •• liseıi talebe.si 1 .. ba7a relcU. 
Londra hld iaeleri kardetmekle Deniz cazının çaldıtı valıle bede 
iilifa ediror. ni hareketlerini yaphktan ıonra 

Almanların kırıoıa Hırkof büyük direkler &zerinde akrobaı 
B b t Al göıtaritlerl yaptılar ve pek çok 

da ooktar. 0 18 ep en mın• alkışlandılar. Atlama. aıçrama • 
lır lıkvire kuıları almıelardır. lardaa ıonra en ıon olarak alev· 
Oörlleler Almanların baelaracak ler içindeki demir çubuklar or· 
olan taarro11 bıılamadan baa- ta11ndan atlamak tecrübesi ya· 
kın karı11ında kalmaktır. pıldı. Binleree balkın alkıt

lngiltereye yeni 
gelen Amerika 

kıtaları 

ları aruında yapılan bu muma· 
re1eler çok muyaff akı yet ka· 
zandı. 

On ikiye kadar devam e4en 
bu ıpar bayramından sonra halk 
büyilk Atanın müjdeıini vere• 
reh bir hiçten yarathğı vatanı 

Vaıingloo 19 (A.A) - Ama• emanet ettlj"i Türk gençlij"loin 
rika bahrire nezaretinin bildir· kuvvetiae, kadretlne ve yannı. 
diline ıöre lnıllizler renlden na daha çok iman ederek stad· 

Amerika kılalarıoın gelditini JOmdan ayrıldı. ----vörmektedirler. 
Ba reni kıtılarda ıınk bir- Antakyada hayUa· 

ilkleri tardır. 

Narveçte a•lterl 
tedbir 

Londra 19 ( A.A) - Alman 

lar berhanıi bir laarruu karaı 
Noneoıe aakert tedbirler almak 

tadırlar. 

F aıiıt kongıeai 

nat •ergiıi 
Antakya, 18 (a.a.) - Ehli 

hayvanat aerıiıl dün açılmııt.r. 
Blriaci ve ikioclliil kazanaalara 
3 bin lira mükafat verilecektir. 

Niıan töreni 
idman Yurdu Genc;lik 

kulül>tl spor amiri Edip Bu 
ranla Bayan Fatmı. Ayaatn 
nişau törerıi dün 6aat 18.30 da 
İdman Yurdu salonunda bir 

Roma 19 (A.A) - vened!k çok seçkin zevat huıuriyle ya-
11rarında taıiıt kooıreıl lop· pılmıŞtır .. . . 
lıomiıur. Muaolini ltalranın Yeoı rıışanlıları tebı·ık 
taıireti hakkında bir natuk eder, mes'ud Te 180 bir yuva 
IÖrlemiıUr. kurmalarım dileriz. 

Memlekel aau ayarı te Yeni mahallede 92 uumrolu 

ajanı haberleri (477j etde Oelll Ödemle tının derhal Devlet iskelesi 
Burhanettin Tepsi iltisak hattının şark tarafın-
Güneş Sinemasında daki depolara nakledilmedi-

2 ği takdirde kanuni takibat 
2 yapılacağı ehemmiyetle ilan 

M ayı s ı (476) 20-22- 25 o unur. 

Sanatk&r Bnrhanettin Tepsi 

CUMA 
Günü 
Akşamı 

Saat 

21de 
Üstadı Azanı 

AbdiJlhalı 

Hamit 
ihtifali 

(Şairin aaarından parçalar) 

Seniye Tepsi 
Berlin Dana mektebinden diplomalı 
Programları okuyonnz - Biletler tiyatroda ıatılıyor 

- --....- ... - --------·------ (Yerl6r nomarahdır.) 

i 1 ı n 
/çel Vakıflar miJtliJrliJfünden 

MabaJle1i Oin&i Eaki bedeli 

Lira K. 
Mahmudiye Gasino 500 00 

c Lokanta 960 00 
.lılesodiye Fırın 201 00 

Vakfa ait cinsleri yukarıda yazılı gayri men
kullerin 942 mali yılı için kiraya Yerilnıek üzere 
ı O güH nıüddeıle ınüzayedeye çıkarılnuştır. is
tekli olanlar 25·5-942 gününe nıüsadif pazartesi 
günü Vakıflar idaresine nıüracaat etmeleri ih\n 
olunur. [456] 16 20-23 

i LAN 
lçel Deftıurlığın~an; 
551 lira bedeli sabıkta Mersin sevalıili ıay,di-

ye rüsumu ı 2-5 942 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle açık arttırmaya .konulmuşlur. Artırn1a 
şartnamesini görnıek istiyenlerin Varidat kalenıi-

-------------------------------------------

1892-----1942 
50 Senelik bjr tecrübe ınahsulü 

Uzun sene kull anılacak bir cihaz ----
Filips 1942 AL 1 iN JÜBiLE 

Teıııisinin eJlioci 8enei devriyesi münaAebetiJe l ' HlLlPS 
Fabrikaları, elektroteknik rıahKsında 50 sene1ik arama, 

çalışma ve teeröbelerin aemereRi olan 

" Altın Jübile " 
RADYOLARI GELlY.l:İŞTİR 

lçel Aconteıü: Selvelli Tecimevi, Mersin. 

........................................... _. ________ _ 

z YA OK • 
1 

Manifatura ticarethanesi 
VE 

Mobilya Satıı Solonu 

Kadlnlar için her nevi ropluk, mantoluk 
yünlü ve ipekli kumaşlar 

Erkekler için yerli ve Avrupa Kumaşlarandao 
hazır ve ısmarlama elbiselikler 

Son moda kadın ve erkek 
iskarpinleri 

Baylar için hazır ve ısmarlama 
gömlek ve pijamalar 

Fiatlar mutediJdir . Bir1ik maHarı perakende 

yüzde on k&rla satılır . .Memurlara yüzde beşle .-ı atış 

yapılır. 

(S60) 6 - 10 Mersin : GQmrOk meydanı 

ne müracaatları vr taliplerin yüzde 7 ,f> nisbetin- ---------------·----
de pey akçeıini teslimi vezne ederek nıakbuzla 
veya mutebeT olan bir banka rnektuhile ihale 
günü olan 28 -5 . 942 perşenıbe günü saatli de 
Defterdarlıkta .ınüteşekkil aruırnıa komisyonuna 
ınürac2.atlar;1. (419) 9-14-20-27. 

Yurddaş! 
Türk Hava Kurumuna üye ol 

Yeni Kerıin MaibaumdaBuılmı4br. 
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