
Ankara, 14 (a.tt.)-C. Merkez bankası 
ayın 25 inci gtınllnclen itibaren yapıla

cak tectiytttla 1 ve flO lirtthk yeni bank 
notltır kullnnacaktır. Yeni banknotları

mızın evımfı ttjans hllllenleriJe iH\n edil
miştir. 
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l~Bir • 
şagıa 

• • • z ıngı 
eıı 

ZJ Alman 

ehirlerde ve köylerde Halk 
Birlikleri kuruluyor 

Bu birlikler vasıtasile hayat pahahhğının 
önüne geçilecek 

4üb1odc/e edilen 
esirler dolay ısile ---

İngilizlerin 
memurlarımı

za teşekkürü 

1 Tarsus bele
' diye bütçesi 

Tarsus, (Hnsu81)

Tarsus Belediye meclisi 

1 

toplantılarına devam etmekte

dir. 

Yeni yıl büdçesi 153 bin 

lira olarak meclise verilmiştir. 
Ankara - Halk ve millqgıbı. halkın muhtoc olduQ'u gire eşrara ou karneler bu bırlıklı-r Loudrı, 14 (a a )- lzmir- Elekırik bütçesi ise 22 bin 

.nüdafaa ihıiraolarını kolarca 
1
cek ve rirecek ee!arı aatao ve eli ıle halka verileoaktır. Her den lskenderiyAye gelen yaralı lir~du. v---------··----- t mm edebilmek maksadile Tıoa 1 istihılka ar?.eden tuccarlar kendı va&andsbın nüfus hüvıre 98r:ıka 

~1~sulh mü-
ret Vekaleti tarafından teşkili 'aralarıudao eermsre ietiraki sı gibi bir de ıaee varakası ve mühlldele Pdılmiş esirler Helediye ge<;en seııe Ha.lir 

ışza keres ı• düeüo iilü o cHalk Birliklerı• ku· olmadan ralnıı formalitere hulunscııktır. hakkmcfakı haberler sevinçle evine (2500) lira yardımda 
ı- . rolmasına aıt keraroame~er koor jdayıınao birlikler vücode getire- Körlerde her ııirlü fsUhı;al kaışıhmmıştır Miibadele edi- bulunmuş .di. Bu sene 5 bin 

e 

Stokholmda 
oluyormuş 

Velain bu mesele 
hakkındaki demeci 

Ankara, 14 (R11dyo geze-

dınasvon heyetıoio ıaedikine,ceklerdır. Teu.:ı ofisi umum m6· ı&leri ve bu maddelerin roübara len esirlere y~ıni~fer ıkıam liraJık yardım yapılması mec-
ar~olnnmueıur. dürlüğünün bürük istıhlak mer dsı hakkında uııfe görecek 10 edeıı Türk halkı ile Türk rı:>s- lise teklif edilmiş.ir. 

Tenı ofisi aınum mütıürıl'Qü kezlerinde vüoude getirecekleri lira maaeh birer •subaeı. cıemo mi ma~am)arının eyi mııa- Meclis azahrımn bn mik· 

k 'IA 'f ltrine ait kararna ek maQaıalerla beraber bu bır· . 
ıee ı tı vazı e rtı r .1 IA rıreti ıhdu ~dıleosktir. ~u~aeı, m*'lesi iosanl~k meziyetltırinin tarı tasvip ederek halkevi ça-
melerle beraber bu mevzu etra· ı er e ı ı e halka .~ım olan bulan dutu _k_orün en_oo_ k _ıstıhsal en iyi nümune~i olarak bah- hşmalarınıo a rtt.·rılmasını '•·ar· 
fındakı diQ'er· faaliretlere ail her U1rlü enanın tevzıı mftaıkün Y b h b k 1 a 

Ol kt .apan ve _uı ı:tr ea ı ı ımse e· d'ılmekt~dir. şıla acakla l k d 
kararnamelerin önümüzdeki haf ac~ hı~. b 1 d rınden tarın olunacaktır. p.e ! Y rı sam ma ta ır. 

·t· ...,t- ır ve kasa ıt ar a karo· 
ta içinde tetbı ıoe baelanmıı lacak olan halk birlıkleri kendi Kurulacak olr.n bu reui 

C. H. P. balosu 
p t6,.ı) İngiltere ilo Ahnımya 

olacaktır. mıntakalıirıoda ikı\met etmekte. teeekkOller vasıtuile har at paha 
B~kkslJ~r, kaea~lar, odan olao kimselerin bir sicilini tuıa-ı lılı~ınıo önüne geoileoeQine mut 

ve komürculer, manıfaturaoılar cak, tevııi IAıım gelen her ttlrltl lak naıarile bakılmaktadır. 

Mihverciler 
adalardaki 
askerleri 

· 23 nisan hakimireti millire 
barramı ve oocuk bahuı müna 
aebetile C. H. P. VılAret idare 
hare\ioce bir balo verılmeai 
kıırarlaelırılm ıetır. 

arnEmıda Hnlh yapmak ıçin 

·i J sv<>çte temaRlar yspıldıgı Almanlara göre 
rivayet ediliyor. 

Gii a hu t1ollıun şartları 

1 ı:lll iırıiş: İ n giltere Alrıınııyn) ı 

e JtnRyaya karşı SerbeRt hıra

-, kacak, Al manya da A vropa-
th laıır.Utereye bazı tavizler
d ~ hulun cak. 

lııgiltereyi sulha se'Vk 
otleıı t.lüşünce Japonyanın Afi· 

Doğu 
Cephesinde 

Harp 
yada kazandığı zaferlt;rmiş. Berlin 14 (a.a) -

llıtıyat kaydiie bab dilen D . ..,N. B. Askeri karoektan 
bu haber lıatU\ şayiadao ib - eldı~ı haberlldre göre rualar cep 
retmiş. henin merkez kesiminde aeı:ı~ı 

Nevyork, 14 (a .a ) -Gaza- Sakeorıfalı kuvvetin meuiine 
terıler toplantısında Samuel ~ürük k?vvetle_rıe h~com etmie 
V ı .

1 
tır. Yem teekıl edılen sovret 

e.se gazetecı er: . Sibirre kuvvetleri 5 pirade tü• 

'Doğuda 
Yemek Alman· Kime oe neye karfl 

•tı topladılar. 
çeşı eri u••stu••nıu••gwu•• Anker::-;4•Rad\oGazetesi) 

1 d 
-Son güolerde adalarda uker 

aza 1 lerin toplanmış ve Girid aduı 

Var m 1 Ş Rodoıı ile Neryus adalanndaki 
1 askerler takviye edılmi,tir. 

Londra, 14 (a.a.)- Hüktl j Bu adaların tahkimi işi de 

met Otel ye Lokantalardaki 1ı Herliıı, 14: (a.a .)- D.N. B. d~v~m etmekted.ir. Bu d~şünvü~; 
• • 111 ı K , · ı duğu kadar hen uz: faz:la uv 

yemek çeşitlerım tahdide ka .. I uenera rcı.osb om raporun- ·ıd· Bunun teda-
. · dan haluıetmektedir Doou toplanmış değı ır. d 

rar vermıştır. 1 h . . k 1 · . e fii maksatla adalara yı~ılmHa • . d b • cep esını ap ayan, genış şe-
Bellı gunler ~ ahk, av etı kilde yayı lan karlar erivor. mümkündür. 

verilmesi menedılecektir. ·Bu snretle Rusların kış Ümit Kıbrısa kartı yapılacak ~"-
Harbin devamınca ziydet-\ leri karların çamur göllerine, reketin muvaffakiyetti neticeaın· 

ingilterede 

25. niun 1942 cumart01l 
11ünü ekeamı ıucoar kulftbü 
salonlarında verilecek ofa o 
balonun huırlıklarıoa elmdıdeo 
baı.ılanmıstır. Seoilen komiteler 
partide sık sık toplanmakta 
balonun Qok caııp ve eQleoceli 
geomesi ioin c•lıeaıaktadır. 

Anamur hüktimet 
tobiblifi 

Adana sıtma milcadele&i 

merkez tabiplerinden dokter 

Siret Üntıal, 35 lira 
Barış şartlarım halle seı{l- meni, bir zırhlı liu tOmenioin 

hiyetli mürahhasların lstok- eicidetli eekildeki teat"rozu ailrek 
holmdo bulunduklarına dair it olmuetor. Kıtalarımııun bir 
şayıa hakkında bir sual sor orero toplsnmHile aröaılıl göğüse 
ma~lardır Qetin eavaetan ıonra düeman 

ler kalchnlmı,.tır. 3 kap yemek derelere gömülmiiş oluyor. den şüpheye düşürecek haberl~r 
b kl 

vardır. Kıbr:ı takviye ediloıış, t · d' l • 
e enmektedir. (Sona ikincide) A erikan ayın e 1 mıştir. 

uçak meydanlar na m :--------------

maaşla 

Anamur bükftınet trtbit:ıligine 

Gece jırnjleriııdeo başkasına b b d t arelerı· yıııw.ıloııı ı· c.oretler .. °'~ om ar ıman ayy & " 

saat 23 den sonra yemek ve- Birmanyada ehali talim va terbiye edilmiş. b. . püekurtülmüeıür. Bir liralık 
Ahu::ın bangerlerinden ırı· mevzilerimıze "irıneğe motaffak rl· ı . k . . l k r~ı e1a1h mıyece tır. havadan andlrme ere a .. 

Japonların Vefasu olma~ığımızı 
is~at e~elim. 

~ıuın lstokholm<ie Almanların olan diieaıao pöekürtülmöe ve 
S< n barı~ şartlarını İngiliz mıha edilmietir. 

muı ahh .~sJarırıa bildirdıği, Al- Alınan esirlerin ıfadesine 
maı,yaum ışgali altındaki mem- göre eo\'yetler 4 binden fazla 
!ekP.\lerı t:.ıvizalta bulunm k Olü ve 500 den fa:ıla varalı 
ve Hu YP yı ezmekte serbest tıırakmıeur. 113 tank imha vere 

kalmak ve şarkta Japou impe- hasara ~Q'ratılmıe)tır. 
Barlın 14 (a.a -

~atorlu1?111111 durdurmak vazı- n. N. B. DoAo cephesinin 
ıesını alJı~ı bildiriliyor. cenup kealminde Almınra ile 

Samııtıl Vals, Almanlarla Müttefiklerinin silAh arkadaeları 
har ş mes'elesine da ar çıkan nan bir tezaliuro oımuetor. Döneo 
şayi.ı hakkında : havzasında Romen kıtaları bir 

- Rn mes'ele birleşik düeman kıtaıını püskartmekıe 
A rnerika yı alclkadar Ptmez. meegul iken alman kıhsı düe 
d .. mıştır. manı ıakibe baelamıe ve. ao~ret• 

GuetPciler Romanya-Bul· lere külliretli karıı> terdırmıeur. 
gar stan VP Macaı jstanla olan JıaJran kıtaları da dıieaıanı 
mün •sebı l hakkındaki soruya püekürtmüe&ür. Al~an !ve hırvat 
A mP.rikay"' karşı bu memle- ocakları birlikte duemabın idri· 

ketler harp jlAn P.tmiştir. Biz lerinke ~ıoou~ a~'t:ıe iuv,:,~:',:et 
bıı k b 1 d ' k z· ooa ları 0 1 or 

ıı" mu e e etme ı ıra R sları kaQırırıııet,.rdır· 

-~--

Fransada 
İtalya 
emelleri 

Zorih, 14 (a.a.) - Rovter 
Faşist Farinaçinin F:ışista 
Rejima da f\?.dıgı makaleden 
bahsetmektedir. 

ff'arinaçi İtalyanların Frao 

sada:ı isteklerini yazmakta 

Fransızların g€.çmişteki ltal
Ja n larm Fr'nsadaki emellerini 

merhametsizce idama etmeli 
demektedir. Frausll ölülerjmiz 

den mes'uldiir. E~er Fransa 
harbe girmese idi lngiltere 
harbe karışmazdı. 

hedefi 
neresi? 

Yeni Delhi, 14 (a.:ı.) -
Uniıet Press batı Birnıan

vadaki hareketlerde Japon 
kıta la rı Tmıgdn zı istika metin· 

de şiddetli hücumlar yapmak

tadı;-. Japorıll\nrı Fegeyo dağ4 

larırıı ele geçirmek iste

dikİeri zırn olunmaktadır. 
Bır kold~ lrevnd~ ıttifakm

da Rirmanya petrollerine do~

ru ileri 1emektedır. 

bu memleketler Alman tazyıki 0 

aıı111 {il bu ı a karar vermi~ıel'- Rus kaynakla- Fransız· 
dır· Pak ı bu memleketler 

Çankayşek 
Birmanyada 

teftişte 
Sovv.tleıP karş h ıbe irecek rına göre• kabinesi Cungking, 14 (a,a.)- Mare: 
olur'• Mı lt>r Ruzvelt kongre • şal Çaokayşek Birmanyadakı 
ye bu memleketlere karşı haı·p Moakon, 14 (a.a.) - Reyter Roma 14 (a.a.) Radyo Çin kıtalarrnı teftiş etmiş ve 
ilAnıııı tav ~İyd edecektir. bildiriyor: Sovyet resmi tebliti: İtalya Leval-Peten-Oarlan İrevadi boyunda ilerleyen Ja.pon 

• 
ıran 

Japonya ile müna
sebeti ke•tİ 

13 niıan gece i cepbelerCle CIH• mül~k· t v· . . F aıkerlerine karşı e1aıh tertıbat 
h değişiklik yoktur. . ~ ı~ı ışı~ı~ ransız için tetkikat yapmııhr . 

T bl 'ğ kt" sıyatııetmırı gerek) ı~me uygun 1 ·1· 1 bu çevre de yeter e ı e e ır: k ngı ıı er 
Kalenin cepheıi bir nokta- baıe et olarak ta•zif etmek- kuvvetleriyle eyi ıavatl•r •e

1
r-

ed. v· . . f 0 b bu kıta ar 
ııada Rus askerleri Alman mev· t ır · ışın-n açık olma yan DiekteClir. Maama 1 

zilerlne ~irerck 1000 den fazla hareketlerıni ortadan kıtldır- çekilmektedir. 
düşman öJdürmDşler benzin depo makta Fransa acele etmelidir. Hindiatanın Ç!nle m~vaıa-

Tabran, 14 (a.a.) lran Ja- larını tahrip etmitlerdfr. Bir . lesi bu muharebenın nebcuine 

m·ıktarda eılr alm~ılard1r. Mareşal Petenm kalem mah_sus baııw.h olduğundan Çankayşek 
ponya ile müaaıebetlerini keı• b » 
111 ğ k • T b Bir niaandanberi haTa Al· ı~ıüdiirfıniin istıfası ka ırıe- Japonları durduracak tedbirler 

e e arar vermış ve a rao· . · · · . · d · 
daki Japon elçisine keyfıyeti man tayyare kaybı 1203 dtk dekı degışıkhğırı başlangıcı a hakkında Bırmany~ baş kuman-
blldirmişlir. BiziJD kaybımız 314 dür. addedilmektedir. daniyle srörtiımGştur. 

tedbirltr alınmıştır 
• J K brıs Suri Aynı zamanoa 1 

ye sahillerine ve dolayıaiyle ıu· 
riye tayyare meydanlarına akın 
edilmesi hatta yapılamayacağı 
kanaatini vermektedir. 

Bulgar kabine•i 
neden iatifa etti 

Londı e 14 (a.e) - . . 

d da bul gar kabıneııoın 
Loo re 

ımao emrıoi eeki 
istifasını 8 

t n kabul edılenıe:ı mabi 
hükume 1 

d 
ili ola~ak göslerilmek&e· 

yelle e 

dır. 

Dün yolnmuzJ dü,ıti. Me
zarlı~ ta dolaAırken bı· d b" •• •. v r en ne 
gozurnüz yaşardı· Bu teessü-

rün sebebi henüz aoıeı iJe 
y~ndığuuız <Refah> şebitleri
nııı meaa.rla.rı başında oluşu 
muzdan ileri geliyordu. 

.. F~kıt bu esnada ayrıca 
yuregımiz s:zla<!ı O da mö-
bıuek oeb!tlerimiain mezarı .. 
nın üz"rinde solgun ibir 9•
padan başk~ bir batıra kal
mam1ş olmaıudar. 

HiJr Çekler araaında «Refah> şehitleri. Meni 

Loodra, 14 (a.a.)-Çek Slo uin kuoagında iftihar doydo

vıık Cumhuriyet ve Çe" Slo- g~. Türk denizoiliğiniıı bo 
vaklarw de•let nazırı Ozzossi ~u barek ölüleri bizim için 
yi vazifesinden azletmiştir. b:rer Memboldür. 

Bu zevat evve1c'3 Paris O muazzez h"tl · · . . şe ı eıımuıe 

elçisi ıdı. yök3ek VRzi feyi g{lltermek ve 

onların i11imleriui ebediyete 
Jngilterede bir koza kadar götürmek sontil" biir-

I..ondra 14 (e.<ı) -

Hun ve dahilıre nezareti· 
nin müıterek ıebli~ine aöro In
ııilterenin cenup kıyılarında bir 
kaza olriıuııdur. Aakerlerden anıt 
valen muhafızlarından ölü ve 
raralı tardır. 

Çocuk binaya temel, 
VarlıOo emeldir 

ç. E. K. 0-.J 
-k..ı 

ınetinıizi ifa i9in onların me. 
zarlarını oanlandırmak ve 

imkan vana Uzerlerine bir.ar 

abide dikmek Ç<•k yHiode 

bir iş olur kanaatindeyiz. 

Bo abideJer yarınki nesle 
babal~rrnm mokadde& ,ehit

ler kıuşıınnilAki yökRek heye

oırnrnı gtisteren canh birer 

eser olacaktır. 

Yeni Mersin 



V• 

mbrı 

ıer 

ak\ır. 

arad 
rlar, · 
&ira\r 
rıuıo 

irle h 
ir eehi 
Barad 

kand 
diter 
rinde 
ıarın 

ıa a lbi 
de bir 
Bu h 

H oldu 
den be 

7.SO 

7.33 
7.•5 
8.00 
8.16-
s. so 

11.80 

12.as 
12.'6 
18.00· 
1380 

18.00 

-- -----

08 adi Neler oldu Radyo i 1 1 n 
ny Neler oluyor i . 1 D ft d ı ğ d Bahk avcıheı ve sanayi 

birliği kuruluyor 
Balık avcılarının teşvik ve 

himayesi icin tedbirler 
alınacak 

8 
' 

. d ·ı hOL8 . T"ORKIYE RıtdJOIU ı Q0 e er ar 1 1 n an 
D aınıtın a tırzı ar, 1 • ANKARA Radroıo • • • 'f · • lb' Oıırıamba-16.,.1st2 )lersm Borsası smısarlaı·ından Mehnıet Saraç 

lllllO tan lllOI garı 8 iSi 
7 

oğluaun 93 7 tak viın senesi nıuamelitına ait ka-
• .80 Proıram te memleket uaa 

dıklCB~lır •rarı zanç beyannamesi 2395 sayılı kanunun 41 inci 
7.33 Moıik Radro Saıoo m1tddesi mucibince tetkik edilnıek üzre kanuni 

Muhtelif bahanelerle ter-J Ork llatruı. 
ziler birçok memleketlerde 7.,5 Ajana Haberler\ defterlerile fVrakı müsbitelerini getirmeıiİ husu-
elbi• dik;m 11cretioi birkaç 800 Muıik: Radro Salon Or· su kendisine lehli" edilmek islennıiş ise de Mer 

keetrHı Proaramınn " 
Piyasa ihtiyacından fasla avlanan balık- miRli artbrmışlardıa. thtikArı1J Duamı. sindeki ikametgAhuu terk elmiş ve 3692 sayılı 
I . . L/ L. • • • I I ._ önOne iPÇmek için her teYe 8.16- 1r ı:. • • dd · "b" · d · · 
arın ••tın dııının temrnrne ça ııı acaıı fiat biçen Bulgar hükOmeti, 8 30 lhio auıi a.anunun ~ ıneı ma esı mucı ınee yenı a resını 

Ankara _ Memleke\ koneer BırliOln maıot ıbıı,aoı pe\• kostüm dikme ccretini de ka- l2.SO Program H Memleket 111& daireye ihbar etnıenıiş Ve kendisine yapılacak 
tecilltioio iolriıaf etmeaiol, bol rol onıı tarafındao montasa111ıo rarlaştırmııtır. Bulıar Ticaret 12.83 ~::~~: Şarkı .. TOrkGler lebliğatı almaya salAhiyetli bir kimseyi gösterme 
.. aoaı kou1er•e temini Qarele- kendilerine urilmektedir. 2oodo loıdzırı Dr. Si. Zagorof imza- 12.'6 Ajanı Haberleri miş olduğundan 93 7 takvim senesine ait kanuni 
rlni bulmak lolo \oplanao kom- 1andık eeoel k &eodu. ı hllr•01 • a ıtı bir emre göre Bulgı- 13•

00
• 

ılroa faallreliue otbare& termit laıe mGdGrtGtG &ırefınd!lo ristanda bitfto terzı'ler erkek lS.SO M L. F p defteri ile evrakı müsbiteleri ltU ilAnın yapıldığı 
aıia : uıl roıramı. 

te hllırlanın karıroameal Ve- temlu edilmektedir. . 1 koetümlerini 1 haziran 1939 18.00 Pro11ram .. Memleh\ günü müteakip 15 gün zarfında Mersin Maliye 
killer Here&ioe ıanalmaı&ur. Bu Katar, kuuoak, f~Q'• çıt• ile 30 a~ustos 1939 tarihlerı a 
baıaı&ı Hrileo mal6ma&a ıöre, taı baı aibi maddelerıu lemini d ld ki f' 1 18 os ;aa i:~·~· d D o şubesi tahakkuk şefiiğine getirnaesi veya Lir vekil 
balık at~ılıtı •• 11nıyi birlilt ioln çılıııtmakt11dır. Birlllio ııa a~asıo a ı . ı arı ı&l ere före • uı · • ro • 01 r· 

d L '"l d te1tr111 ile aöndermesi lüzumu aksi takdirde resen tarhi •dile bir birlik karalmalrıadır. tGaG buırlaoarak BıtteUıete ıaecea dr ır. 18 .... : " 
• B · ı •u Ziraat tık•imt t yapılacahı ı·ı,.ıı olunur. (!l58) Metoa& kooterteoi u taılarıcı· ıanalmoıhır. S&a&u 81Hlarıo• U em1r, Bu pr resmi Kooaıma (Dıı Poli&lka ya a u 

ların tendi aralarında arrı ar ıöre, aıalmrıo tbtiraQlırıoa kar- ıaıetesiode n91redilmi1tir. Bul 
18

'
55 

Hadi1eleri) 
rı birlikler aeıttılllıodırılm1110• ıılık olmak Giere hGkGmetQe prieteoda, bOktmetio ilin 19.10 Maıik : s11 E1erlerı. 
6nlmGıdeki balı'< met1imt lolo rıpılacık rardımlar kendi arala eltili fiıtler~n fazlı &atanlar 19 SO Memleket 11a& ayarı te 
&anılmi sararl ıörGleo imallı rtnda &ateım.,:dileoe~, bılık at· çok ıtır hapis, para ve dük ıjını haberleri 
proıramlarını •s ıa1:1rıoılarla cılarıoıo aeı H hımareai IQln k k · 19.•15 Serbeat 5 Dakika. 
~ 11 • b& ld ... 1 ıoıamhJ tedbirler ılıoaoık, aa1ıa loı ıpat1lmı cezalarıyle c1J-

i 1 1 
lcıl Dıf~ırirlığın~ın; 

1 
aoo1enec erın ma ao o ua arı l 18.5() Maailr ı Puıl Proınmı. 

. . . . .... rıo•, 1ıon11neol 11011ii fHıtrel• ı• aod1rıhyorlar . • 20 mıddelerm oe•ı 118 uıarı mı.. ı ııeo~lr te t i · u ı k ' 15 Rıdro ıaseteıi 393 lira 22 kuruş bedeli keşifti emniyet 
d•rlırıoı &eabit edecek hnırlık- 1 "c r er mı ar ırı aca Hayoonlar /ıaç aene 20.ü Maıtk: Bir Balk TGrlrG· 
lar ilerlemektedir. Yıpılao ,.,. &ır. l ·~ ôareolroraı. Hıf&ıoın müdürlüğü binası altında Maliye evrak anbar 
rGımeler netioe11inde mub&ellf 8•. tıı ıertıarı H f•y•t ıeıek. . YGJar ar TG ta 6 d kfi "ld L 

ıGmrelerio ibtiraolarıoı iplit, ~61 1erı bıkkıod~ m,mleketın Çok kimseler, birçok hay 21.00 Ko:uı~ .. (Batlık Saati). epobSUllUD sa ... ~ dah4ı 9~ .. 2i büt~hİ~ adhşap. ~blSffil 
tel kaoouk muot, ıen6ke, katır ıcep te ıarare&lerırıe aöre karar vanların yü I 21.15 Şarkı ,. T6rkGler nın oyannıası JP.Jll 8- - .,. tarı ın en iti areı , • . . z erce Mene yaoa · • 
&eıkil etmekted ir. lar alıoaotık, pı1111 ıbtıraoı~dan dı~IDI bilmeı. Meseli, kaplum 21 '6 Maılk : Riruelioambar 15 gön müddetle eksiltn1eye konulmuş Ve ihale 

İı\anbal balıkoıları at Jap· fazla nııoan bahklaı ın ııııblA• b I la 300 U Bıodoıa (Şef lb11n • 
23 94

, L. .. .. d l 
m9 k Gzere 30 oamarara kadar kinio temıoi ioin Qılııılaoaktır. ~ 8 

tir b yıl f&ftr. mu- KGnçer) 81 -4.. 2 perşem11e gtınU saat 1 f> e yapı 8C8 
9ioo pake\ ıplik i11emi9lir. Ba Diter ıaraflın deniı mıh• mıye e u hay•anao hayııtı 22.30 Memleket Saal AJarı ğından talip olanların depo~itO akçalarını mÖ& 
ipli ... ler •er"ılme ... Azered 'ır. Dılrın l ıollerı kıDDD nroJsıl Mecliae 200 yaşında söomeıe ba~lar. •Jıoa bıtberlrl te borıalar 

.. .. • u ., 2° ,6- · tahsiben Defterdarlık makamına müracaatlan illı 
kurulmak iQin Jlıım olan 16 ton ıankedilm iııır Projenıo bu ioll• Kaplumbaplar 250 yaşmdan • 
bılrır tel tedarik edilerek keodı· m.a .dnreeio_de aör'1eDleceaı sonra ibtiyarıarlar. Papı&ğan 22 60 Ytrınkl Proıram '8 olunur. (344) ı 1-15-19-22 
lerine &eallm edilmietir. bıldlrılmektedır. ve kargalar da yOıeene yapr. --•k•a•p•ın.1.ı. ______ ---- ------------------

• Filler. kuşlar •e birçok 
Satılık Hava lıaramanclan Dolu ceplaeaınde bal.klAr 70 mene yaıarlar. De- Zayi mtJlaar 

verilen A iman i!atlJnlüfd 'e 50 sene, deve kuıu 40, ı ltamam s •• Karyemi• Nernek köyünün möhrö reımtıini kuaeı 
ta•uklar. bı •e ördekler SO •a7l ettim. Yenlainl 7aptıraeaıımdan eald mtllartla btllıı:mti 

taltdirnameler -Birinciden artan- yal yaprlır. Mersinin kiremithane mabıl- olmadıııoı il&n ederim. 
So•yet birlikleri mönta- Kasaphk olarak kesilme- lesinde 121 No. lu sokakta Bıdrı 

Türk Ha•a lmrumuLa ı ı "' 1 bamımı nımlle maruf bımım, · 1 saman keaimlerimise lıöoom mi' o sa ar 111.ar ar 30 yaıma 
biımet ve yardımıarı görü en d' K6 •e a1nı mahallede Jlae Badra 

H 1 u b b T h · ı "' f etmekte ve aıır kAyıplarla ererler J. pekler, eo çok yereeelerlne alt bet et· uhhktır. ullUI mu aae e a sı ..,e ı 28 ya•arl K 20 Milli mOcadelede fedai mıifre- pöıkörtölmektedir . Ker9•Je ~ne v ı''· oyun ' Almak •nu edenlerin Badn bı-
zeleri grup kumınd~m B. Emi 1 Roıt hına kovvetlı,ri ve zırhlı kurbaıa ve 80 Uf'.an 10, fare- mamı mDateclrlae ve1ıbut Oray 

l ·1 f S 'd u~ ler 3·1 sene fatarlar caddesinde No, •7 MotOrcOlbk Aı ID 1 e mo tü aı 15Ur 1 birliklerinin bticomo aynı • • 

E L lrlll d • 1 deniz nakliyat evi B. Mebmed Jıoda~ma alay ku?1andam ikıbeto uRranııktadır . Bir D llıl J 1 lllrJI U Emin Tez ıerlkl Hıdra veresele-
lbrabım Akmcı, Emoıyet mQ- • • rtaden B. AbdOlkadlre moracaat 
dQr muavini Naci Karde~, ~üoomd~ :

2 
Sovyet tan~ı h 1 0l111? etmelerlll an olunur. e-10 •us. 

Tüccardan Kadiİ Sabuncu, 1mh& eJıJmıt ve 29 u tabrıp --

N,zım Miık~•i, Nazım Gandur edilmittir Yeni ba,lıyao Al- Anapod• .. n etki reraıu l DOKTOR 
Ali Safı, eski El•anh N•hi ma:ı taarro• hareketleri mu demir1ola Budıpeıtededir. 1898 FAHRİ AYKAN 

dil M - 10 A d rıh oda rapılao ba demirrolo 
mO rQ uı m Y ıoer Ye vaffakiyetle neticelenmekte- d iıletilmtı • 1' Baıtalarını Aı.'-•rlı'L gabeıı· 
hamiyetli bayanlarımızdao · eoora • 0 ıen. 8 asa&ı • :"-. • v 

. • dır . mııtır. Şlmdı ı,800,00() nGfasa yanında merhum Doktor 
llGzme Turhan. Muhıme Ca- Volkofdaki s.nyetlerin otan Macariıtınıo merkeaı Peı· Sabri lıfendereain muaye.

1 
rudl, Hayriye Gülere TOrk . h d b öa k &ede daha dört rırrlh demirroıu nebaneıinde kabul eder. 
ba•a kurumu Mersin fUbesİ ım aıı a ana g terme te- yapılaoalr H bo demi yolları (82') 9-10 

&arahociao birer takdirname dir. dör& rerde Tanı nehrinin •hın· -------·----
..-ilmiıtlr. Dotoda Alman ilıtlinlillfi dıo ı•oeoek&lr. 

yaı yaklatınca dalla taııa gö- (1 CK hlDIİ hlJlll Ismail Anuysal 
se görünür tekle girmiftir. Sıbba& memura 

Kremlinin kıt taarraaa Jllltllr Hutalarıoııın her ttlrlt1 

Y r mış k"-yAnde eajek11iyoalarını evlerini9de 
8 a U U IODa ermiftİr Loadrada aoı .a 

Tar1aean Yaramıı k6rGnde b 
1 

. ar· d Ol Yamartlıran baytanlar ara• .. oktur tavıiyeei öaere yapar 
koraolarda lrılkardu b11&1hlı •Ja ın ııarı var ır. ay. ııoda, yamar\lama baıaıaadı ~:::0::~d::ı~~e °OLGEN 
oıkmıı 118 bartan ölm6t 622 ları oldatg gibi görenlerin rekor kmoılırı da tardır Bao• .!,•10 (822) Metaa111 

111111 Hııtıllklın 

(359) 
Nernelıı: köytl muhtar 

Ahmet Pan 

T. iş. Bankası 
AtJçlllı taaarraf laaapları 

1942 
ikramiye pllnı 

KQIDBLBR 
2 Şubat, ' Mayıs, 3 Ainstos, 2 ikineiteşrin 

TARiHL~RiNDE YAPILIR 
.,_ __ l 942 ikramiyeleri---. 

1 adet 

3 , 
2 > 
s , 

10 • 
'o , 
50 , 

100 , 
200 , 

IOOO Liralık = iOOO.- Liu 

1000 • = 8000.- > 

750 • = 1500.- • 
500 > == 1600. - > 

260 > = itiOO.- • 
100 , = .aoo.- • 
60 • = 1600.- , 
25 , = CiOOO. - • 
10 • = 2000.- • 

bartan lllolanmı~hr. ıayıtı artmaktadır. ların baıında relen bir baf8re..._ ------•s ___ _ 
Alifakı köyQnde DönJa harbinin İngiltere 11nede6' "'llyon ramaraı ramur& kediler, ameliyattan 80Dra TGrkir• fı Bınka1ına para rıtırm•kla ralaıı parı 

t 
... • 

1 
... fı d 

1 1 
.. _ tar. 8111 bahlrlar '96 mllron ıunı kalpleriyle epey uman 0m1ta'rı'aena'ıa.ıı almıı otmas, arat ıamanda &alllatıl de 

blrilutr 
daemtı 

(l) A.11 akı aörunde r ne aoran tara D an yapı maıtı .. ım ramar&a ramar&lar, 11aao bılı· 
larda kıllkurda b11\ılıtı oıtmıı geldili aol&fılmaktadar. Bo tı 118 1enede &00 bin aaoe r a Y•11mıılanbr. Bunlardan biri · 
121 koran ölm6ı 178 korun . . . . marta rıpar. •yoi •urfltle elektrik cereyanı ------------------·----~ 
lllolaomııtır. ...~ •• tımdı:-e k•dar logıh• Baolardao ıonra karbıO• ile çahpo ıuoı kalbile 20 saat Ve n i M e r s i n 

Ovacık köyfinde emri. •.ıtıo~aki. de•l•~lerin sa- 1eoede 4000, &Hak 300, rılan 40 yaıırn11ıır. 
• • L. .... ı ıdı. Şımdı vasıyet de- kar&al 2 &ene yamarıa ramartlıtr'• El•Ltn'kle 1·aıı·yeo bu llUDI Sııttlrenıo Onoık aörGode . . va v 

keçiler ar11ında kılkurda b11ta• "itmi,tir logıhalerin bi•aat Elelttriltle iıliyen kal,ler Arjaotiali doktor pro· 
hta oıkmıtllr. 70 bartao 6lmİı barhetmMi l&sımgelmektedir · fesör liba tarafmdao yapll-
100 hırtan nıoıınmııtır. logilialer deni• hakimiyetin- aunf kalb mıttır. Ameliyat 10 tiakika 

lVıutta den aiyade On, Ort ... ark, Buenos-Ayres'te bir l ·P sQrmOı ve bu kasa ramanda 

lıla& k11a11 merkeaiode ko· Jlarmanık ve Am~rikaya gi enıtiUuünde, büyük ehemmı· hakiki kalp bir suol kalple 
ranlarda kıllrarda h11&alıtı oık- deoek yolları a9ık tatmaıa yeti olan bir tıbbi tecrftbe J.t· delittirilebilmittir. 

mı1&1r. 180 har tan OJmGı 340 9ahtıyorlar. pılmittır· Ameliyatlı alb kedi- Bu tecrtlbe, insan blbiy-

NUSHAS:I 
Abone 
Şen.iti~ 

Senelik 
Albaylık 

Oç " 
Bir H 

1200 
d) ., 
100 

" 
" .. 

b•r::o 1 ıo ı aomıııır~ d ... Uaaktark yolandan artık oio kalbi llst:k ka:ble delıı le de yapılabilecek, tol auret-
•D' lllllll meraeııo e ao• D-·mi !l.11.-.. bD -- llC kuru•....,r 

2000 kurut 
1000 
600 

Yoktur. 

" 
" 

raalar aruında eneloe oıkmıı babaedilmemektedir. Orta ... rk tirilmıt ve bu ıunl kalpler te Olen bir insanın kalbi bir ıwa W11U1 .... , ~ ıııru• • 

.t18 tltek bHtahlı 16oml1a1r. 1ola da emin defildir, el&ktrikleçahparılmifbr. BOtln sunialyle cieliftirilebilectktir. ieai Kerliıı JlatbU1ınd• Buılm.14tu. 


