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Mosko'ladıuı hiJdirildiRirıe göre 
Almanlar t.ihneulerini tonsik oderek 

ikişer alaya indirmişlerdir. Alay 

birlikleri kadroları da azaltılmıştır. 

• 
s .. ~bf Te {imam 1-:efrİyat 
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~"'UAD AKBAŞ 

ldare Yeri ... •cıs:ıı la• mnı • •ar•ıa - --

Cumartesi 
3o 

MAYIS 
1942 

Sayısı 5 kuruş Yılı Sayı 
Telefon No. 82 14 4216 

GÜNDELIX:. SİY ASİ HABER FİK.IR. GAZETESI 

Gazeteci gözile Mersin: 4 
__.. - -
Bilgisiz 
Çalışma 

Yazan: A B. C. 
Mersin ve civarının iklimi 

aıcak mutedildir. Bilhasaa Akde
llizio tesiri altında kalmaaı bu 
iklime ayrı bir huıusiyet verir. 
Fazla sıcaklarıoa mukabil yat· 
lburuda fazladır. 

Toprakda toroılardan ltlba• 
ren deoize kadar çok münbit 
şekilde uzanmıştır. Hararet ıu 
ve münbit toprak bir araya gel
ditl zaman buna birde lııısao ze
kası ve çalıtması inzimam edin· 
ce tabiat kendiainden beklenen 
lbahsulü ümltden fazla verir. 

işte Çukurovanın bir parçası 
olan Menin ve civarının tarifi. 

Son yıllara kadar pek ihmal 
edılmiş olan bu bölge, badiıele
rin, zamanın ve insan zekasını• 
bu bölgede temerküzü doJayı

siyle liyık olduğu ehemmiyeti 

bulmuş ve çalıtmak iıteyen her· 
lcea bu verimli tabiat parçaaının 
kendi hiaaeslne düşeni almak 
için sapanın koluna yapıtm•ştır. 

Artık Mersinin tepeleri, de· 
rderi, ovaları, deniz kenarından 
T oroa eteklerine kadar tabiat ile 
b'>tuşmak iateyen lnıanlarla 
dolmuştur. 

Fakat •. Tabiat ile mücadele 
bılglii oluraa tabiat çok çabuk 
boyun eter. Dotrusunu ıöyle-
lbek lizım i'eHr•• ••panın kol•· 
a.a yapışan (bel) in sapını kul· 
lananlar, tırmık çekenler bu 
lbtiabit topr•t•n dilini bilme• 
lbektedlrler. 

Herke• bir ıörenek itibarile 
reli9l gize} çahpaaktadır. 

Portakal, )iınoa, muz, •taç
larına bakınız. Tabiabn lutuf ve 
ihı::ı nına boyun eğmlt l'ünlerlni 

doldurmakla meuuldlrler. 
Yapraklarındaki beyazlıklar, 

nıey veleri üzeriPdeki lekeler bep 

ke n dtalnl yetlıtirmeğe uğratan, 
X. n al• •ıcağın, .soğuğun, yaıspıuru 

tında sanşan io .. nlara (bila-lli) 

Almanlar 
Harkoftan sonra 

Kafkasyava 
yürüyecek 

Ankara, 29 (R.G )-
Mjbver tarafından 

Harkof dolayın:la digeri Af
rikadıı Tobrnk hareketi en 

<:nemli meseledir. 
A keri harekAtta yeni ge

lişmo kaydeder. haber gelme 
miş olm"kla beraber her jki 
taraf ayni iddiayı tekrar et. 

mektedir. 
Si>ylendigine güre Alman 

Jar varım milyonluk RuR kı

tal11~ını yok tıttikten sonra 
Kafkasya iizerine hareket ya 
pacaklardır. ---

Ukraynada 

imha 
harpleri 

Almanlara göre; 
bütün hacümlar 

piJahürtüldü 

Londra, 29 (a.a.) - Uranya• 
da harp bütün tiddetiyle devam 
etmektedir. 

Almanlar burada blyük Rua 
kuyvetlerlnl ÇHlrdllderi bildi· 
rilditi halde, Rusların tebliğinde 
böyle bir fey yoktur. 

Aakerl mebafilin kanaati, 
büyük Rua kuvvetlerinin çevril
diği yayımı propatanda içindir. 

Almanların ba aavaşlarıuı 
bilhaaaa pivadeler yapıyor. Raa 
aıkerlerinin müdafaada bulunu• 
yorlar. 

Berlio, 29 (a a.)- Salahiyetli 

Afrikada 
Tank 
harbi 

Fransa 
italyanlarla 

harp mi 

-
Ankara Haberlerı: 

namzetleri 
. 

enı Mebus 
1 Aıık·l ıa, 20 ( ... a.) Açı k/ i uğıını. lst·ıııbul umumi mec
-buluuaıı Ankar.ı Mebu..,·uRlrna · lısı :lıasımlaıı Suphi Artel. 

edecek? 
Emı>kli G•meı-al Nılrnd. Hıırsa Kü1ahyc1 mebusl ıığunR<.i erıeral 
Mebıı~ 'ıığım;t C 1 J. P . baş kfl A ·ır, S1>ylın11 m eh11slu211na 
tıbi Doktor Ta ı• a1 , lzmir Mil- Maarıf Vektıleti talim, terb;ye 

Almanlar geri bnsluğunn fzmir c lI P . vılA 8Zasından Ahme Kudsi, Zon-
çekildi Ankara, 29 (R. G.)- yet ba,kanı vekili Doktor Hü· guldak mebusluğuna Siyasal 

- - Fransa ile İta lya arasın-,seyin Hulkı, Kars Mebuslu- BıJgıler okul mıldüı ıi Mehmet 
Ankara, 29 (R.G.) daki münasebetler mfıhim me- ğuna Maarif Vekaleti tfıftiş Emin p:nti nam:ı.edi olarak 
Londra Radyosunun ver- sele halindedir. tıeyPti reisi Cevıit, K~stamuni gesterilmi~tir. 

diği habere göre Tobroğnn F l 1 d 1 t Mebıısluğuna profesor Hay. Genel Batkan vekili 
24: mil oenubo doğusund~ ransız ve ta yan ev e 

1 

ıı h Diker Kocaeli mebus- Dr. Refik Saydam 
kuvvetli tank harbi cereyan sdamları birşey ~öylememekle ru a ' 

etmi,tir. Bu mevki 3 çöl pa- berabftr ~ue•e neşriyatına gö- Partı• Meclis Grubu toplantısı 
re iki memleket arasında ger-tika;nnın kıuuşak noıctasındı1. 
~inlik vardır. 

ve Şavalye ~öprüAÖ ismi ve- ) C ı 
Varı. len habere oöre Ma- Arıkare, 29 (a.a ... - um_· son günlerin haı·icJ rne. 'eleleri rileu mesk6.o olmıyan bir 11!1 ı 

yerdir. reşal Paten askeri tHtbikatt s n huriyet Halk ParlHn Mec ıs h a kkuJda beyanatta bulunmuı 
U t sonra Vişiye dönmüştür. Ka- grupu Hasan Sakanrn rei li· v ... suallere cevaplar · ıd'k 

omelio çe•irmo eşebbii- binenin mühim bir toplant.- ğinde toplanmıştır. Zabı! .h~~- verı ı -
~ü saya düşmüştür. Almanla- sana işıirak edecektir. IA~ası okuııdnUan sonra ~arı: ten sonra saat 12,80 da toplan 
rın iki koldan hiicomları dor . . V 1• · ı · Saraç 0 o-tu Şnkru tıya son verilmiştir. 

İtalyanın Fraoeadan ıstek- cıye el\ ı 1 " 
dural muştur. ---------

leri muhakkak olmakla bera 
Bir kol Eldu" •e Sidi _ 

. . ber Almanvanın rolu ne oldu · Seyhan ve Niğde V~lil~ri 
tekaüde sevk edildi 

Rezak mevkılerıne kadar İllir x. b·ı · . 
15u ı ınmıyor. 

lemi,He de 1ngiliııler tarafın-

dan piittkiirtölmüştür. 

Loııdra, 29 (a.a.)- A Mke

ri mebafiliu kanaatine göre 
Libyad11. başlıy•n harp büyük 
bir ta ar razon batlaııgıcı ola
rak telikki edilmektedir. 

Her iki tarafın da faali
yeti artmıştır. Almarıla:r iki 

koldan taarruza geçmitlerdir. 

Romelin ~oYvetlerinde en 

kolAylıklı Ril&bı bava uçakla

rı, en •or ıil&bı da tank te•
kil etmektedir. 

~robrnbun mukavemetini 
kırmaya daha evvelden teşeh 

Boston radyosu: Bitlerin 

Musoliniyi alet olarak kulJan- l J r v 
dığı aşikAr anlaşılıyor. Ankara, - ~alı er aira-, _ı!e ekilli~i Teftiş heyeti re-

.. , . sındttki nakıl, tayın ve terf ~er ı~ı Derviş Hüsnü Uzgören ta· 
Fransa hır nevi Noı ve~ d k' ı · te yüksek tastık- yın olunı~lıışla d 

Y · b. ı · k hakkın a ı ıs ı ır. olmuştur. e H ır rea ıst a · . . D biliye Vekiı - D d 
bine kurulmsdıkça vaziyPt ten geçnııştır. a . , Ç • ör _üncü sııuf valilerden 
böyle kalacaktır. liği Müsteşarı 8 · _A~ı Rıza e- Kırklarelı valisi KAzım De· 

DöRolde ga zetecilere mu
halif Fransanın gayesi mütte· 
fıklerın yilumda yer almaktır. 

Bunlar ~"'ransauın knrıulnşıııı
da müllefıktir . 

vik Mıırıis~ v~lılı~IDf\ açılan mirer, Bilecık valisi Rıfat Şı
Dahiliye . _M~sıeşarlrğıııa da hinbaş üçüncü sımf valiliğe 
tzmir vahsı l' ı~at Tuksa 1 ta- t~ı ti ettirilmişlerdir. 
l'İıı edilmişlerdır S 
~ M eyhan valisi Faik üs Seylıan valiliğine ~ııu~a ,. . . .-

Mamafıh Frırn~a 

den ltalya ile h9 rbi 

1 · Ak r Jyido,..an Niğde tün ve Nı~de valısı lsmaıl b - va ısı ııs ' . • 
ll Yt~z- v,qlıJi~ıutı Elazığ ~a~isi F'ey~ı I ~afa Apaydın tekaüt edilmiş-

mıştır. 

~öze al- Gürel. EIAzıg vahlığme Dahı- lerdıı. 

------ ---":'9-
bös edilmiş ise de buna mu Londra bu·· yu .. k IŞILDAK~ 
vaffak olunamamıştır Tob -•-=----
rngun daha UllUll zam~n mu Elçimiz Bir türkü ve 
kavemet tideceli muhakkaktır .• 

1 Loudra, 29 (a.a.)- Royt~ Hintli askerlere bir ÇOCUklu.k anımı 
riu askeri muharriri diyor ki: 

Libya muharebeııiude ikiıı 
olmaanı istiyor. a•keri mahfillerden ötrenildiği· ci gönün akşamında Almaıı-
L i t veren ne &'Öre kutadılan R•s ku•vet-

kendi dillerile 1 Çocukluğumda, kanımın bütün hn.iyle çağırdığım bir türkü 

h • t tt• 1 biliyorum: 1 a p e 1 1 Telgr~fı~ tellerini arşınlamalı ikiıı buoa ebemm ye ların ta.uruzo 'imal ve ce-

'

oktar. Halbuki bu manzara ali· leriyle aakerlerimiz araaıada şicl-
b detll muharebeler devam etmek- nupta durdnrolmaştor. . 

kadarları ve sonra memleketi a tedir. . Londrl' 29 (a a )- Tıirk ı ye Bir ulu yol boyunun bir yanında, gurbet ellerinin tıab 
Döıman merkezde terakkı . .' . O b d iz . . id t 1 f . "' da-rekete wetirmelidir. l b d k ı k büyıik eıçısı Rı.:ı uf r ay en , aıarı gıbı uzayıp g en e gra tellerı .. 

o 1 a Ruı ar çen er en urt• mak aydetmittir . J . . f ndan ya- il - t- k d' . 
Ferdlıer keadi durum arın irin '16-27 günü mütemadiyen aaırı cemıyett tara J Bu te er u~ une onan ızı dizi ku•lar İri ı · 

1 
b 

:r Y ~ • d y .. çan arıy e u 
lcitaplar •eyabut ziraat müben· blcumlarda buluamutlardır. Dö,mao birlikleri, uçak ıpılan hattalık toplantıda Hm • yolları arfınlayan deve kervanları ve ıraat akınlar 

8 
. 

ı · ı h l • ı.. eııım ço-
dlaleri vaaıtasiyle çare bulmalı Alman kıtaları imha hare• larımuuu şiddetli hücumuna li askerlere keııdi dı.lerıy e cukluğu':°an fe ir e olan müııa qıebeti, köyle şehir aruıııdald bu 
•e tabiata terk edilen ağaçlarına, ketinden kurtulmak için yapılaıı tığramaktadır. samimi tebriklerde lmlıın- ulu yol ıçinde te~gr~f tellerini arşınlaınasiyle bıflar. Belki bin 
-ahsullere hakı'm olduaanu iı· bu-tu-n hu-cumları plakürtülmü•. D kere bu ulu yol ustunde telıraf tellerine k k 

1 - e Y ii•manın El'adene var- mu§f ur. k - _ _ onan uş ara baka 
bat etmelidir. tür. . . maıunın hususi bir kıymeti Hindlıler kendil;kleri??e~ ~:~:üyb; ~:::klu~::::u b:t~ğır~ım Bu engin, bu yilrek yakıcı 

Hükümetde memleketimizde Ruslar aüreklı bır top ate. yok1u Al ) İt 1 "ı·abrında bir Hıtıram böıuğıı Bu ,.u·ne' kadar va ] ,. . nd eyecenını verdiği için severim. 
. ki hl r. mao ar ve a yarı "' . d ,. ' r ıgıma zın an olmuş bi k -

Yeni iakqafa başlayan Narencı- tinden aonra tan arın ~•)'e• lar ıon teh liAlerinde hn Lıb- teıkil etmışler ır. Varlığımı· bir karanlık alem .. d h r ço gunler yaşadım. 
Je mevsuu ile yine yeni iaklşa· ainde bltün rürı siren hueuııı. ya taarruzundan bi.n b~bıet- Büyfı\( elçi, lrıgilız radyo- k . ' b .. ıçın e ayat :ılncirlerine bağlı gör-

iL- 1 d b 1 1 rdır Y • me ıstemem- en, goz bebeklerimin b 
fa baflayan turbadacıhkt• ha - ar 

8 
u unmuş• · miyorlar. ıunun haft11hk \'erdığı r,evap-. d örmek iıt~dikl . • .. ence sonsuz olan ı~ığın-

1. B 1 d Sovy ti . 1· a g erJmı goreıııem çocukl • d 
daha iyi tekli &"österıne ı ve u hücum ar a e el' (Sonu ikincide) larıda diııiemiş ve ?e~ıl ı el~- çocukluğumun önünde sevıi ve s~ ı . ug~~. a., Buna ratmen 
onları kat'iyyen aerbe1tbırakma· atır zayiata utramıthr. lenceleride seyir atmıştır. lerini arşınlamaya lüzum yok y y~ ~e eğılarım. Telgrafın tel-
lllalıdır. H6cum eden dütman tank- 1 . k 'd' • ar ustuoe yar ıeveni kur9unla 

Bu ••tarları okuyan çiftçiler larının hepsi iaıb• edilmiştir. Pirinç B. Rauf Orbay ugihz mak gere mı ır, bilmem .. 

k 1 d L kuvveLlerine mensup lıüyük Bir "yar" ıevecck kadar u- l'" r • • belki bu fikre dudak bükece t r. DOtmanın çenber en .:urtul· d ..,, t • • _ b 
1
. k le le bir arada k 

1 
b k bT 

1 
g ç u olanla , t•lfrAfın tellerındekı 

Fakat iar.ula tekrar ediyoruz. mak için yaptıkları gece biicam· agı ma ışı ne rut e 1 as er r aş ara a a 1 ır er ve yolları arşınlayabilırler. Yar üıtüne yar 
M b t • 1 bulundu~ııma memnnoum, de sevenler, Osmanlı lmperatorlug· unun çıplak ölkeleriniD "Aman erain ve civarındaki ne • •t· ları ~a .•emeriyeaiz ka mııtır. b Şian dl d k .. a miat" o tor, canım dokto t- k- - - - - - . i lerin.de ve toprak çalltm•••ada vır. r., ur uaunu çagıra çağıra. Kayıp olup gıtt 

ler. Ozamandan kal b k .. •oderıı bilrlmiz kat'lyyen yok- Fakir gelinlere Ş6hrimiz halkına tev7.İ k gidecekler. ma ıça yaralarını te9ıyanlarda boyle akıp 
tur. lı edilmek ü1ere vilAyet emrin- Mutia Çelti 1 

Eter biraz bllrlmiz olsa idi bedava amaf de bulunan piriu~lerln teşkil zeriyatı Çocukluğumun temiz ve- eagin yüreA'ine etllip bakdığım 
lC/42 kıtında oldutu l'ibl •llyoa· k -

29
-( 

1 
)- Çocuk edilen da~ıtma birliklerine ve- ,., l ' k . zamanı, onda b&ia telgraf tellerini arşınlaran bir hız. görüyorum. 

•a •ervet rüzgarın yereeeti bük An ara a. , . . ~b Mut kazasında ..,e tı zıra •Aman doktor canım ~oktor" tür"üaünü çatırabiliyorum timdi •• 
' . rılmesıoe aşla:ımıştır. atı' devam etmektedir. •• boyan etmesdi. k bazıran ayı F k h 

Esirgeme urumu Birlik reislerinin müraca- _ _ _ _ . a at hala teli'rafın tellerinde kaşlar var ve er kea aev-
Merain çiftçileri.. Toprakla· iÇİ!lde evlenecek Fakir kızlara at ederek birliklerine tahsis Zır aat mu~ur~mu~ B. A.lı diğine yanıyor. Fakat kimse bu türküyü ,söylemiyor. "Dat batı-

rınızdan claba fazla iatlfafdedet
1
• parası• olarak ipekli kumaş edı'len pı·rı·nçleri imaları IA Rıza Altayın u ışlerı tetkık nı duınan almış., marşını haykıranların erkek atızlar:.ııdan bu 

lbelc ve memlekete de ay • ı . . l.A~ ti 3 · · · k-' h il ·d h - k- k k 
ollbak lateyoraaaız daha bilsili verılecektır. Evlenme a45' a- zımdır. ıçın möz ·ur ma a e gı ece i tur u çı maz arb .. 

t•kllde ziraat yapanız. rım göstermek ktfidir. haber alınmıştır. . 

Yar ustune yar seveni kur 1 1 şun ama ı .. 

TOPUROGLU 
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30 - Mayıs - 9'2 Cumartesi 

Zayi akmak tarneleri 
Meninden aldıtım 29601 ou . Meninden aldığım 17812 

maralı ekm6k karnemi zari et- Menınden aldıtım 22'99• 1781t, 17818 No. Ju ekmek 
TfiRKIYE RRdyosu \im. Yenisini alacaQımdan eski- 22498, 22495, 22496. 22497 numa k 1 "orl . tt' y . 

ANKARA Rad roso sinin hükmü olmadıtı ilAo olu· l ralı elrme karnelerimi sari eUim .ar.ne 
8

1 rı ,. zadyı e ımk .. 
1 
e~ı 

Radyo Zayi ıkıak kırnılari Zayi· ekmek karneıi i ı a n 
Mersin iı1hi Rarlar 

lüğünden: 

müdi1r-

sını a aca8ım an ea ı erın 

CUMARTESt-30.5.19(2 nur. . Yenilerini ıtlacaQımdau eskilerin bökmü .Jlmadıgı il&n olnntır. l - l Haziran ~4 2 tarihinde11 itibaren 1\ ah-
7.30 Program ve memleket uat (588) Serfeddın Urar bGlrmG rolrtor. Kı"remı"tbane mabalJesı·n- 1 1 . l 1 l·J ._ d ve ve çay n ıısar a urıa a mınış o uuguu a11 mez-
7.33 ~::~~: Karıaık proaram Zayi ekmek ltarneai Mahmudiye mahalleei 112 den 16 No. 10 evde ktir tarihte bu maddelerin licarelile iştiğal edeu-

w 11 

/ 
No. lu etde Ahmet kızı Nazire 

(Pı.) Meninden atdıaım 46060 no· (680) Tatlıcı Asaf (592) lerle ticaı·et maksadile bu maddeleri bulundu-
7.•5 Ajans Haberleri maralı lımirdeo tebdil f.dilmiı Kal~an k 
8.SO Müzık : Seofouik proa· aQu ieoi karnemi zarı ettim. • • raular veya İnıalat111da ipl idai madde ohıra 

ram (Pi) . . Yenısıaı lllacaaımdan eıki· Zayı ekmek korneaı Zayi ekmek karneai kullauanlar ve kahvehane, gazirıo, lokaııta, ' OL'I 

13.30 ~~o:r~am ve Memleket ııı oa& RIDID hü~:~i;e:~r'::~haileıııiode 19 Mersinden aldıtım 32771, 26557 .No. lu ağır iş9i Te gibi pişiriJıııiŞ kahve ve -;2~ sataı lar, rawn ı leket 
13.SS Muz ı kı Türkçe p lAklar 15 nkak 59 No. evde f 666

• 
31047' 31046

• 32021• 32046 844:3, S4:4:4, 8ü5, 8446, 26558 dahiliııde elleri11de veya Sipariş edilmiş olup ta 
13.f6 Ajans Haberleri ı 5B7) Şoför Muatıtfa Karakuıu n~ma~alı ekm~~ ~arnelerimi sa- No. Jo hafif it9i karnelerimi yolda olan veva ~kreditifi acılarak sipariş yapıl ~ 
H.00 Müzıkı Rıraee\i Cı:ımhur • rı euım. Yeoıaını ılacaaımdao zayi ettim. Yeniıini alaca- b 1 k:. l ' • r • • kd· l· . H 

bandosu (Şef J. Küooer) Zayı karne &ikilerin hıllrmO olmadıtı llAo ğımdan eskilerin hükmü ol- n~ış u uuan ~ !"'e ve ça) mı ar arımn ~ a-
14.40 Ankara ilkbahar al koıu- Mersinden alciıQım 11107 No. olaour. madılını ilin ederim. zıran 942 den Jlıbaren 48 Saat zarf11ı<l~ hır be-

larıoıo tahmiııteri lu ekmek karnemi uri ~t.\i~. Mahmudir~ mahallealndeo Mesudiye mahalleıinden yannaıue ile nıiidüriyetimize bildir nıeleri. 
18.00 Program ve MemlekeL Yen itini alaoatımdao ealı:11ıoıo 56 No. lo etde arabacı 6 N o . la evde 

ıtut ararı hükmıl roktur. 581) Ahmet Şakayık (5S.2) .Murat Yertut 2 - Bayiler beyaııııarnf>leriııi dörder ııiislrn 
18.03 Mılzik:Radro cteos orkes- loel Vakıflar veznedarı ( vereceklerdir. 

:ra;:nın her telden pro· (586) Sülerman Ekim i 1 i n 3 - Heyannaıne vernıiyenler veya hilafı ha-

18.45 Radro cocok kuıob11 Zavi ekmek karneai fçal Oeftırdarlıg .. mdan,· kikat beyauuame ver.eııler hakk. 11.ıda ka_hve '_'e 
19.30 Memlekel saat ayarı ve ı 63 N k dd 1 b k d 

ajans haberleri ıa :k·~~:dke:r:e~~·~ıı ~~7 etti~~ 1-6-942 tarihinden 3 J. 5-943 taribine kadar çay anunuuun cezaı ma e erının tat ı . e ı-
19,45 Serbes 10 dakıke Yenisini JtlacRQ'ımdan eskisinin '1ersin sahilinde avlanacak olan balık rusuınu- leceği. ' . . . ._ 
19 55 Mılzık: Fasıl heretı i hükmü oımadıtı ilAu olunur. nun müzayedesine iştirak d b. '·. . ld ğ _ 4 - Kah ve ve çay satışı ıltı ıştıgal edm1ler-
20.15 Raaro gazetesi ı Bahoe mahallesinde e en ır &iŞi O U Ull b 1 . . l k' . ·ı . 
20.,5 Müzık: Su eserleri Soauksu caddeeı dan nıiizayedesi bir hafta müddetle tenıdil edil. den eyanıı~nıe erı_ıa~ _vereıı er. es ~ lSl g1 )] satışa 
21.00 Koouema (Ana eserler) Avcı Safi oQlu DlİŞlİr. devaı.u edebıımeterı IÇl~l k~ndıler~ne muvakkat 
:~.!: ~~~i!~:ai~~~1~ic~~s

1;~~~~~ (579) Cemil Avcı 5 6_942 cuıua günü saat 15 de tekrar iha- kaydıle ruhsat tezkeresı verıleceklır. (585> 

eaa& ı or- Zavı" ekme L lıarııeıi lesi yapılacağından talip olanların mürucaatları 
22 00 Müıılr: Rariro sa lon T R. 

kes&rası ( Violonisı Ne· Mersinden aldığım 26923 ilan olunur. (n83) 
cip AekıoJ No. in ekmek karnesini zayi --·----- ---- -

22.30 Me:ııleket Saat Ararı ettim. Yeni&ini alaoagımdan 
ajans hıtberle.i ve borealar Hkisinin hükmü yoktur. 

22,,6• 
22 50 Yarınki Program ve Mahmudiye mahallesinde 

kapanıe. 72 N o. evde 
(693) Süleyman Eray 

Afrikada 
Kiralık ev 

1 1 1 n 
lcal Yıklflır mOdürlüiündın: 

Mahalleıü Oinıi 94:1 ioar be'1eli 
Lira K. 

Mahmudiye Lokanta 960 Deniz kenarı 
> Gazino 5()() > > 

Satılık Ev 
Kiremithane mahallesinde Gazipaea okulu arkBBıiDda 181 ci 

oıkmaz sokakla 12 numaralı et satılıktır. 
Et, iki oda, bir mutbah, hamam, kömürlük te aair m6ete• 

milAtı havi ve bahoelidir. Beledire sa te elektrik tesisatı 

tardır. 
Buraeı S0-5·942 tarihine rastıaran cumartesi gftoG 1&1& 

U,30 da et ıoeriaiode artırma ile aahlacaktır, 
lıteklilerin tarin edilen zamanda mezkür evde bulunmaları 

ilAn olunur. Tarsus: ŞehU Muatafı mahallesi 

-Birinciden artan-

Kalıire, 29 (a a.) - Alman 
ve ltalyan J arıo Tohruğa bü

oamları ve buradaki tank 
muharebeleri devam ediyor. 

Dört oda. börök bir ealon 
mntbah, remek salonu olan 
elektrik, iome ao teRiaatını havi 
bulunan bıhoeli ve ıemin katlı 
bır ev möbilreeile birlikte kira
lıktır. 

Cins ve I\!aballi yukarıda yazıh vakıf akara- (625) 

tinin 94~ nıali yılı içiıa kiraya verilmek ü~re 3 
gün müddetle teındidi için ilan edilmiş ise de is
tekli çıkmadığından pazarlıkla verilnıesine karar 
verilmiştir. istekli olanlar her gün Vakıflar ida . 

211 No. lo aokak C5 No. lu etde 
Nirazi Yeltekin 

Alman kuvvetleri için 

Tobrn~a giı!en iki yol var. 
Gazama ile Tobrak arasın· 

daki 1abada tahkim edilmiş 

mevkiler ve ku vvetler bulun

maktadır. 

Uçaklarımız, harekat ha
linde b uhm au kıtaları miitu 

madiyen bombalam"ktadır. 

Düşman buralarda ıu sı

kıotıınna maruz kalaol\ktır. 

isteklilerin Yeni Mersin 
matbaaıııı idare 
mOracaat etmeleri. 

memurlutuna 
(568) 2-8 

1 

resine müracaat etnıeleri. (589) 

L A N 
·ne11iz Harp Okııltı Satın Alrna Komisyonu 
Reisliğinden: 

Malzemenin OioRi Mikdarı Fiatı 

Lira 
Tutarı 

Lira 

Zayi ekmek lıarneai Çimento (Torhalar iad6 edilecek) 270 Torba 2.35 634.50 

Mersinden aldığım 24274, Çakıl 48 M3. 1.50 72.00 
24276 No. lu ekmek karne- Kum 15 MS. 1.60 22.50 
terimi zayi ettim. Yenisini k 726.00 
alacagımJ,n eskilerinin hük 1 Deuiz Harp Okulu ve Lisesinde yapılaca Spor sahası içirı yuka-
mö yoktur. rıda cins ve mikdarları yazılı inşaat malzemesi 2490 sayılı kanunuıı 4:6 cı 

M.abmadiye mahallesinde nıaddesiuiu L fıkrasıua tevfikan 5 ltaziran 94 2 tarihine tesadüf eden cunıa 
l4.0 No. lu evde ıruun saat 14 de pazarlıkla ınübayaa edilecektir. 

(590) M.iinire Evrast ~ 
2 Muvakkat teminat 55 liradır. . z0 .,; elımek karneai 3 Talipleriu pazarlık giiuü ve saatinde Deuız Harp Okulu ve Lisesi 

Mersinden aldığım 3087 bina .. ıuda loplauau ~alıu .\ima konıisyoın~na nıüracaatları, (591) 
ıayılı ekmek karııAmi 21ayi 

ettim. Yeniıini alao.ağımdan 

eskiıinin hükmü yoktor. 
Oamişerir mahallesinden 

82 N o . lo evde 

(594) Derviş }~roan 

Yalnız Milli kuvvetJeri 

i 1 a n 
içel Defterdarhğından: 

Mü k.sJlefin adı 

H iiseyiu Erkan 
Mersin Satış koope

ratifi 

lşi MabaHHi Senesi 

Ba.kkal Tepeköy 938 
Tarım ıatıt Nosratiye 938 

Ka••P9 
L. g. 
1 76 

Buhran Zam 
L. g. L. K. 

Yekto 
L. K. 

35 2 11 4: 22 
20 00 ~ oo 

ınize gli.,t'ndilimiz gibi daima 

MİLLİ SiGORTALARIMI 

kooperatifi 
Birinci ib baroaµıenin 

Tarihi No. 
ZA OtlVEN}~LJM . 30-12-9'0 2/24 

G •• 12.5.9'2 ııss uven Yukarıda isimle .. i yazılı mükelleflerin ikaıuetgAh adresleri n1echul bu-
• • 

Sigorta Sosyetesi luımuğu cihetle namlarma tarh (llunan versilere aıt ihbarname tebliğ edi-
(420) lenıemiş olmakla tebliğ nıakanuua kaim olmak üzre ilAnen tebliğ olunur. 

-.....-..... ---- (595) 

----------~~·-~-

i n 

Deniz Harp okulu ve Lisesi 
komutanlığından 

ı - Deniz Lisesi 9 ve 1 (J uncu sınıflarile Oe
niz Gedikli Erbaş orta okulu 6, 7, 8 inci sınıf
larına talebe kayıt ' 'e kabulüne ı Haziran 942de 
başlanarak 20 Ağustos 942 de son verilecektir. 

2 - isteklilerin Deniz Lise~· i ve Deniz Gedikli 
Erbaş orta okulundaki kayıt ve kabul komisyon-
larına müracaatları. ı 6-23-30-6 ( 449) 

1892-----1942 
50 Senelik bir tecrübe mahsulü 

-
Uzun sene kulJanılacak bir cihRz 

Filips 1842 Al 1 iN JÜBiLE 
Teıııısinin ellinci senei devriyesi münasehetile l' H 1L1PS 
Fabrikaları, elektrotaknik tıablleında 50 senelik aramH, 

çalışma V6 teeriibelerrn semereAi olan 
• 

" Altın Jübile ,, 
RADYOLARI GELMİŞTİR 

lçel AoorıteRi: Selvelli Tecimevi, Mersin. 

Yurddaş! 
Türk Hava Kurumuna üye ol 

Yeni Merain M.atbauında Buılmıctır 


