
Ankara, 23 (a.a.) - Milli şef 
Bei icumhnr İsmet lnönö 18,45 de 
Konyndan avdet buyurmuşlardır. 

Sa.»bl "Ye tJmum r~etriyat 
!ıU1d6r6 

FUAD AKBAŞ 

ldare Yeri 
•nı WUllll IUlllHI • llırt~ ---

Cuma 
24 

Temmuz 
19!i2 Dikmende B.M.M. reisi, Mare

• şaJ Fevzi Çakmak, O H.P. Genel 

----·------------------- sekreteri, Vekiller, Mebuslar tara

G "Ö"NDEL:tK. SİY ASİ HABER FİKIR G-AZETES:ı;' fıııd•ıı kar~ıl•nmı~lardır. 
Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 
Yılı \ Savı 

. 15 4263 -------

Lozan bayramının bugünk ·· jlldönümünde muzaffer 
şefin emrinde bulunmak bize gurur, sesi cesaret ve 
kuvvet, eserleri de iftihar veriyor. ~-~·~ Ye~niM ersin-
---==-======-=-===--,=~ ç = .. = - K{ 

Lozan \ Milli Şef imiz ılngHtere ~ 15 Yaşında 
B~::.~:r: ıniH••ioi•I Orta Anadolu se!!ah.~tinden lölmedi \i <Y••; Mm;•> uııgun::":;;.şın• b•sıyor. 
hay•t•, isliklil• kavoıtoğıı Ankaraga dondu/er :ı ııny•t ölçtısnne göre on beş yıl oldukça nıOhinı bir 
ve bo heyecanlı olayın bütün İngiliz• tıovyet ınua- ı ınesare ölçOsllıt!ır. l'•kal bir gazete 'hayatına göre on beş 
dönya devletleri tarafından Ko1ty• 22 (a a) - Relaicum-ı Aks&ray, ~3 (a.a.) - Aziz hedesinin dördüncü K yıl muazzam bır ölçUnUn ifad~sictir. 
tastik edildini Lozan sulha- hurumuz Milli Şef iımet lnönü Mili) a .. fjmtz ]lor yolile aeh· Xı: Zira bir gazete kuvvetini, cesaretini, hayatını hislerine, 

"' d K y"' • " maddesinde ne " · t u Id ...,, nnn yıl döuüınüdllr. Konya Hal~nin e ••ya vlli.- • . 1 . ld k.. • !ikirlerıne ere ınon o u6" cemiyetten ve inandığı idealden 

Y
et, kasa. ve köy halkını kabul rım!ze ge mış ve yo a oy- varmış'> K 

IJozan 1923 yılına kadar • 11 alır. , .. t . 
6 

ederek hububat satın alma işin· lülerle konnşmuşJardır · 11,.u!,. Muhitin. seslerini terenn_nm edişteki kuvvet, ı·nandığı 
dünya ölçü~üne gore nı9r d-: Konyalıların göıterdlği yük· 

1 

de bir •ehriu iomi idi. aek rayutten dolayı Valiye ve Ako•r&ylılar da uoan ••· Londra 23 (a.•) - Lordlar 1\ ğt idealdeki sa!Bbel gazetenın OmrDne uzun rakamlar l!Bve 

b
. d bndn- mandır hasretini "ektikleri Kamarası İmparatorluna dabU ıı! eder 

Fakat hu şe ar e, halka teşekkür e-taıiştlr. Konya Y 

11 

ı. · . . M·ıı~ r· · · k bütün memleketlerin dış politi· 11 (Y · Mersin) ın kuvvetı TUrk ·ıı t' · 

donu ka
niyle ni•en •e kılın- nan muharebe zamanlarında or· yüce ı 1 ş~ ımııın co• nn il\ enı 

1111 

e mm yüksek tevec-Y ka11nın birliı-.i hakkında müıa· ı~ k l t' 'fUrk nı'ılletı'nı· k 11 1 

T 
.. k ·ıı ı· duyu n memleketi beslemekte teilahüratla alkı11lamı•lardır. 5 

A cühU, Ut re 
1 

. n coş un heyecanı v~ millet ıı 
oil

6 
p~r9inleyen ur mı e ı "( " kerede bulunmuştur. Lord Edi· ~ ılı 

nin knrdugu gen9, dinç Tür- olduğunu batıdataa Milli Şefi- Aziz Milli ••fiıniz Ak .. ny- gam evvelce lmpnalorluğa da- •i aşkı, muvaffaklyet programı da inandığı idealin Altıokun ' 
.
11 1 

f d miz ön\lmüzdeki ıene de köylü 1 k 1 1 1 ti t •\ nurlu izidir. M 
kiyenin ını et er tara ın an den idare memurlarından gayret d& küyliilerle ve kasaba bal bilmeme et ere yapı an care lK . ) . d M eli •ıkıldıAı 

6
unden sonr• aalaşmalar. nın k•ymctini belht- 1 (Yenô Mors'" '.n on. Ort yıldır bir gOn bile sokteyo Uğ- , 

bekleditinl Uive etmiş ve hileli kı ile görüştükten sonra saat JDı·ş ve aç Avrupayıı daha büyük vazıfesını ·a ı 
11 

Lo .. ıı. tarihi• yeni bir d .. - ıı k ramadan noşır l pmış 0 nıası milli hlrlik, milli 1 
yo ara sapma temayülünün yer 13 de Ko hisar yolile Anka- yardımda ve daha çok hizmette ! illi dt'l ol d k d' ı 

bulunacag· ız em ıştır. " b d ı ld rıı rin batlaug19 remzi olmnştor bulmama11nı taniye buyurmuş· 9 d . . .. ruh ve m. . _va Y. un. 
8 

en 
1 

uhdesine dl\şen vazifeyi XI 

Art.ık Lozan ıiyaei, i9ti- lardır. , raya a•det buyntmu•lardır. !~ vapabildığıne ır 
0 

ı ır. ~ ,. E•ki Kanada Başvekili de • " 
mal, iktiıadl, hayatta en ileri • • - --------- ••• lngiliz Sovyet muahede•in;a I; DO• olduğu gibi bugOn ve yarın da programımız 1 met " 

k t d a r:mıc::ıııoc:;:nc::uc::::pc::ı:c::uıc::.c""'""' ·~"""" ~~._,;::..c.,,.:~··""-"---==-=:..c:.-::;JllllC ıl\ ı Uksek idealidir ~ lıi r hare e a ı ır. M •• K dördüncü maddeı\ni işaret ede- M devrin n Y · 11 

5tl00 "ykımllu~-~ i~opakrnant~rklnk L:mc=-=~Ml&lrd~=-";JllCJ M:moc~:soc: ~oğuda__,=--~J rek bb.u mhaddbenin ~o~ikltl~reyi ğ~e·.. ıK (Yeni Mersin) on kbeşk )~at_şınau ba tığı hu gOnde sayın 1 
hura " 90 "' • r :ı- •· ni ır ar e ıuru ıyece ın M okuyucularına ve yO se" ı ıma arını hiç bir an esirgemi- ~ 
pittllMJOO zincirleri buraaa Faaıı·yet . Almanlar aöylemiştir. M yen Parti erkı\nımızlt\ bOy~klerine minnet ve şllkrun bor-
kırılmı,, köhne şark zihniyeti Diğer bir i.za da deniz a~ırı ~ c.unu tekrarlamağı bir vazıfe bilir. 

T · 1 imparatorluk konseyi açılmasını ıı hnra,ıa 81 \TIIP atı mıştır. k ,r,. ~.:ı,.c:...:::floe:ıoc:Sôc:aec::ııoc:a:":..C:.2oc~=-c:;ac:oec .. . 
0

• oc;;.- ,~ • ..,..._~ 

b 1 d D 
teklif etmiştir. Bunlara arşı 1!1111-=-- - c..:ıı .. .,..c,_,_ ..c~ 

Nihayet dünyanın en al!lil a c a 1 ·, n 1 en med hükumet namına Lord Krat Bon 
milloti, tarihten on•l ve ~·- y en yeni ;şler hakkı od• demeçle hu Her tarafta Telef on 
rih zamanlarında dünyaya J ·ı · l b. • lunarak imparatorluk teşkilatı· • 
medeniyet ışığı saçan fakat ngr fZ er ır tepeyi llerı·ıyor nln dinamik olduğıDU aöylemİŞ 2 ı·ncı tesisatına 
kı " bir zaman talilısizlige e/e gel'irdiler ve İnıiltere ile Almanları anla· 

ı . b 1 T dıt.ı imparatorlukların mana11n1 50 n"wm l L b • düşen Türk mi let1 nrada ıs h w ara IR ır 
k d 

. . bö .. l K . 2 Berlı'n 23 (a.a) - Alman anlatmıttır. • cep e ku' vetini, u retıoı tun ahaı e, 3 (a.11ı.)-Oephe- lmparatorluf:a aid bir tek telefon aanfralı 
dünya devletlerino ta~~tmı' nin biitün ktısimleriııcle harp baş komutanht• tebliği: Dotu dış siyaset baıit iş değildir. Son 
ve yirminci aıuın en yukıek devam ediyor. Deuizlle ve eepheai kesiminde Roatofta kıta aylarda teşkilat ku•vetlendiril· • t • ilave edil~cek 
karakterli milleti olduRonu karada faaliyet fazladır. Ks- larımız iıtibkinılara ilerliyor. miştir Dominyon hi.ikümetlerine ıs en ıgo r 

d
. d l t · t' b t 1 .. d Uoıittlr P •st T ı 

ve bir bi9ten en 109 eve re.da tauklu hareket halin- Düşman tank karşı koyma mev· ır ı a memur arı gon er • : c ll, 6 grftf, Telefon 
yaralm•A• muktedir oldugn- d il d atıl<Pıttır. Piyademiz dem;ş ve imparatorluk .. rlıgı _ • nmunı müdürlii~ü ••hriıııı• 

etlir. Hücumlar g.,ce başla- ı n en için birlik zaruri bir hal 11lmıt• Vaşıngton, 22 (".a.)- lTelefon darl ,. Y • 

no iebat ettirmi,tir. mı• ve muba bele d" çok büyük yararlıklar göstermiş tır. lngı'ltere 0~lmed1.,.. 1. gibi inhi· S 1. O •emı uazarı ı!ık-
8 

.. il rca ROilf8 v rtı r 1111 gece i ıs Sovytıt OHY1l ı11t omhu- kate al"ı'"'k 
oguo, yı 

8 
' bötü k · d d t r. tata da başlamamıştır. . B' ı· · r· · .M" .. .. mevcut ıuuıtrala cihanın karmakarışık anında n esını 6 evam etmiş- Rualarııs mukavemeti kırıl• riyetlerı ır ıRı se ırı osyo ilavet fiO tir. • Lit-Yinof Beyaztıarayda Mii'ter en numaralık bir 

L
ozan solhonn kutlarken bu · ~· 

11 1 
.
1
. k mı•br. Pik• tayyarelerimiz pı· Harp bor~ları santral dalı ·11ı. ....,ıma < e ngı ız ıtaları "' T Ruzvelt tarafından kabul edil v . t' a 

1 
nve ine karar 

uoıı Tiirk milletine yalnı• Tere . t . . 
1 

. yadelerimi:ıl yürüyüş eanasında L dl .. erm1ş ır. 
bir iıtiklal degil kelimenin mi11t~lBao epetmnı kete l geçır-ı deateklemiştir. Roatoftaki mü· or ar miştir. Uzan_ s~ıren k.otıuşma- Santral makinesinin 1 s-

t
. " r. ennp a ı a arımus . d dan sonrA Lıtvıoof hır demeç taohnld b 1 

tam ın&nasiyle bir ışık ge ır- ilerl~mekt d' D" k hlmmat depolar1 ve hanıarları Kamarasın a . . a azır anmakta oldu· 
dilini ve b11non ale'flendirdi- koym t elahr.'. t l~~mao ar~1 na htlcum cdilmittir. Don dine· de bol~nm.~ktba'nl çekınmıştır. gu, yakınds şehrimize getiri-

a e~e > us erı yapmak· k / Mamafı muşa ıt er bu konuş lecı:ııti . 
ti medeniyet ve barış nuru- tadır. tınde köprübaşı kurutmuştur. Mühim müza ere er . . 1 . e memnanıyetıe haber 

b

. t uıanııı 2 ıncı cep ıe ıle ala- alınmı11 tır. 
nnn bütiin cihan<la ır gıp e Al Bomb• uçakları taarrudar

1 
Londra 23 (a.a) - Lordlar "( 

ı·ıe seyredı'ldiıtini iftiharla., manlara göre k K da bllhaıı• milletler katlar oldngunu ~ıuınetmekte e devam ediyor Büyük Don ar- amarasın 
gururla görüyoro"I. durUtn aında ruotörlü kıtal~rımıı dur· arasındaki harp borçları meae~e dirler. 

Veteriner müdürü 
Anamurdon geldi Bu iftiharda, gururda Herlin, 23 (a.a ) - Elale· taad .. 9 e dinlt;nmeden ilerliyor. ıl rörüşülıni.itUlr. Lord Edış /,.r.;Jer de İafbıor haklıyız. .. . me .. · · B MilJetler aratı borçların kaleme Y'T T 

n 
yn mevzıı ıçııı yapılaıi hti- uradaki düşmanın mukanmetl elmlyeo rakkam• vükseldlğhıi 

Biz.. !Jo•an sulhu uzerı 1 g 
b 

oum ar hakkında s8ker1 mu. de "abak kırılmıthr. Donu geç· b b"t"o merule 
de (yortd" bar1a cihanda a- " aöylemiş ve unu u u • · i ·· t · · · . 

Y ha .. rrir Juft ltoch, Ohiolek mek lçln te•e'>büı eden dGşman ketlerin ücretleri ve Hatları tea- ı ak euı n~ rı~ı ışçıleri kongre 
rı•) temelini attık. On dok~.z " f · d R 1 . oz ennde hultAut>n mevzilere ih. Macar Lıtaları tarafından püa bit edecek bir komiıyon ta.r• _ıo sın e us ar.A yardım 1910 
yı 1 eYvel söyledi aim1z, .. 8. t · t k t' · .. 1 bil ği ı bıldır-verdigimi• bn pre:sibi bottin ıya uvve aerı yı~dıQınfü n klrtülmil9ttlr. dan . kaLrar ~'~ ec~or:ları için tiöratle ikinci cephe açılnıa-

hah11ederek ElaJemeyucle di . kları aıittır. or arp 
cihan alevfor i9inde yanarken Alman avcı uç• 42 u· yeni bir teşkilata ihtiyaç vardır. 

tle ger yerlerde oldogo gibi kilo d' bugün h•la ayni kuvve çak düşürmüşler ır. demittir, 
tekrarhyoroll. metrelerce mayin battı ve tel Diğer bir iıa da harp m .. · 

On dokua yıl evvel ıol- örgüleri oldugunu yazıyor. - rafları en yüksek rakkamı Brl- Al 

Nolgeyu, 23 (a.a.)-lilekt 

sına karar verilmiş Te karar 

Başvekile bildirilmiştir. 

Bir müddet evvel Ana.mu· 
ra · · gıtmış olan Veteriner mö 
dürü B. BüHmedJin Kara
dağ oradaki tetkiklerini biti
rerek şehrimize dönmüş ve 
vazifesine ba.lamıştır. 

Hindiıtanda lıomü· 
niıtler aerbeıt 

ha imıaladıA•mıo gön gibi.. Ohinlek 1ar bir ••hay~ ba Meydan tanya üzerindedir. Banu• halli manlar Mıııra 
Kammızla çizdigimiz bn~nt taryahr yerle~tirmiştir. M h b sı· lt-in ıulbuo ve harbin içinde teminat vermı·Jlt 

d
m s· · ·ı · · d U ar~ e " -r Ankara 23 (R.G.) - Hin 

i9irıde eapıııaglam ayakta 1 . ızım mt\vza ennıız e giin ~ olanlar tarafından payla,ı1maıı d' 
dik, elimizde sil&bımız bır deıı giirıe takl'iye edilmekte- 1 d lazımdar. Hükupıet ıeçeo harp Ankara, 23 (R.G.)- ıstaııd_aki komünist faaliyeti-

(

a.. 'de) d' t="" . l l ·ı· Baş a 1 Almen-ıne daır olan kar•rlar ı'btal ~DO ikiDOl ır. yı yapı IDlR nga lZ 81lh· tek1' hataların tekrarlamamasına 1 M a 

C 
" ar ıeıra 9erilen teminatı tek- edilmiQ.tir. 

A. B. • ra istihklwları da bizdedir. azmetmiştir. demiştir. " ----====-m====~·=~==9 rare beelamıetır. Bir Mihter rad Ev•elce zaruri görüldüğü 
~ diyor. Lo d 2:J (a a) Halk ı c. H. P. M•r•\o tlalkevi M n ra · G ·ı · • roaunun verdiQi habere 1ıöre için kapatılan komüniı-t fnl!\Sı 

R•;•Htlndea: Berlin 23 (a.a) - ısırda bıı sab•hki K&Zetelerde Mısır azetecı erımız Mımda bir So•r•t h . • ile gazeteleı-iniu tekrar çıkma 

Davet 
Elalemeynde ku•vetli logiliz meydan muharebeıinio tekrar Berlinde ıunmaktadır ln ... 1 eratı bu ısının sebebi lngiltere radyosu 
t kküllerinin taarruz ·ıe · gıııı er Mısırdan ö h t . · • eş~ · _ _ 11 ~ • ba~laiıl!ını iri yazılar dan an- Beıl in 23 ( a .a) - A iman o• kili o oe So• r eller bur 8 d • kal• 

118 
R re 

31 
P en sonı • ıçın 

Bugün saat (17) de gögüs gO~usb mucadele halını . d seyahat etmektr. olan cakmıe tamamen arılaşmış olan lngi-
E · · 

1 
(L ) " k lamııtar. Haber memnunıyetle ya 11 

• • • • ı· A ·k· ı ı . R vıınız s• onunda ozan alan bucumları ıtalanmız Türk ga2etecılerı sanayı tesis- Müttefikler det Mıaırda • ız ve mert a ı aıa usya-
Gönü meraeimle kntlana- " H karıılaomıştır . .Brıtanyahlarıu . . k d' l o . . . nor nın da ortak olarak anlaşması oaktır. püakOrtmuıtilr. ava kuvyet . . . . h·· lorı ırörme te ır er. .uerlııı mal haraı hıo bır zaman boıut-\m istemit olmasındadır. 

Ba t6reno bilttin terimiz kıtalanmızı destekle- ılerlomeıı cesaret verıcı ma 
1 lmaslahatgüzarımıı Adle' ole" mamıetır. lekenderirede baelı· Ru suretle Hitlel'in komu 

d"4lar da•• 
11

id

1 

r. 10 r d mişt ir. 131 tank tahrip edil- yettedi r · Gaze~eler mil ta laa li o de. ga zeıeciler ıoı efi ne bir r an o ı r arı ıı arı bun un delille- ıı isi lıeyolası propaga odasına 
ınipir. yfırütmemektedırler. resmı kabul yapmışlardır. ridir. dirorlar. fayda temin edemiyecek.tır. 
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YENi MERSiN S ,rfa · 2 .. ' 24 .. Temmuz - 19-'2 Cunıa 
..-....------------~---------------------=~~ .._._. ----~ ..-- ...,_._,._ ---

Rura 
2000ton 

Bomba atıldı 

ı-· ___ ...._ 

URY8 8 Neler oluyor l O. d Neler oldu 

M~~ •• ~~~a!~~-~se~~~~!e he• 1 
tarafta, her şeyden mümkün ol• 1 

Ttirkir A RRdroso 
ANKARA Radroso 

Cuma - 24.7.19(2 
7.30 

duğu kadar çok tasarruf edil· j 
m~ıine çalışılıyor. Tasarrufa en 7.3~ 
çok riayet edilen yerlerden biri 7

•
40 

Program ve memltıket nal 
1 ararı 

Vücudumuzu Qalıetıral:m . 

Ajana Haberleri 
Müzik: Senfonik parQalar 

Haşarat için 

Tesirli 

Flit 
UCUZ SATllMAKTADIR 

Londrn, ~3 (a..tl .)- lla' a 

Nazırlığı ha.herler bürosu ~alı 
akş ıunt Rur b ıLVZi& ına yapı 

lan t:urruzda 2000 ton hom· 

ha atıldıgmı bildirmektedir. 

Borlio, 23 (a a.) - D N .B. 
İngiliz tayyareleri Manş üze 

rinden bücom ederken önlen 

miş ve otomatik ı:ıilahlıuıo11 

makabil şidd.,th ateşle tard 

edilmiştir. 1 Spitfayer dii~ii-

l 
1 7.55 

de 1.ıgilteredir. Harpten evvel ı 
İngllterede israfa yakın sarfiyat 8.35 
olduğu gö:ıönOne al~nıraa bu ta· 12•80 

~'i·! saati Kilosu: Toptan 120 

urrufun kıymeti bır kat daha 
Program" Memleket saat Perakende 130 kuruştur 

artar. 12.83 
Bir İsviçre gazetesinin yar 12.46 

dığına göre lngiUder topluiğne 13 00 
den bile tasarruf ediyorlar.Harp 

ar arı 
Müzik: earkılar 
Ajana Haberleri 
Muzikı Şarkılar programı 
nın ikinci kısmı 

Emoiret MftdOrluQü oitarın· 
da SoQok hata devoeu bitiei 
itinde (Türkie) ticaretbaneeine 
müracaat. (981) 

riilıuüştiir 
ten evvel aatıo alınan bir göm- 18.00 Program fe Memlekel ~===-_,,.,..~-.----=-

Her tarafta 
fiat meselesi 

!'&at ararı 
Müzik: İnce aaz faslı 
Müzik= Karıeık hafif proıı 
ram (Pi) 

leğin kolları ye etekleri 12 top· 
luigne ile tutturulurken şimdi 3 18,03 
iğneden fazla kullanmak yuak- 18.40 
hr Siyah başh büyük İğneler 

Roma, 22 (l\.a .)- Memle- yapılmaıından vuıreçilıniştir. Bu 19.00 
suretle mühim miktarda maden ket iaşeRi va fit\tlarıu ::tanzi

mi ile uğraşan Nazırla Mu
soliııinin başkanlıgınJa topla 

Koooema (Kitapsetenler i 

saati) 

Harita, Plln, Ma~ine ve 
inıaaı Resimleri 

Tecrübeli bir Reuam 
dl 19.15 

tasarruf edilmekte r. 
Fransaya gelince, bu mem- 19.30 

Müzik: Danı müziQi (Pi.) 

Memleket Saat Ararı 

ajanı haberle~i 

19.45 M Ozik: K14ıik Tftrk mü· 
lekette yünlü kamaş pek azdır. 
Bunun iç:n yüııdell kabil olduğa 

Amerikadada ! kadar çok tasarruf edilmesine ziQi programı 
- d 20.15 R!ldro Gazetesi 

ııaoaklsrdı r. 

V "lill·ngtou, 23 (a .a.)-Mi~ çalışılıyor. Bu yu:ı en yeoi bir 2 O .t5 ..... lb .. Müzik: SeaAh makamın· 
ter Ruzvelt Parlmentoya gön moda çıkmıştı. Dar e he riy- dan earliıılar 
d d·~· b. d ·· ıı · mek modaaı •. Yeni erkek elbiıe er ı~ı ır rapor a nere ı d d 21.00 Zıraat taktimi 

teri umumiyetle ar ır. Yeni 
fiathırın tanzim ve miiraka- d b 21.10 Temsil elbiselerde bun an aşka fU 22 00 MOzik: Radro salon or · 
besini istemiştir. noktalara dikkat edilecektir: keetraeı { Violoni11t Necip 

Caketlerde sırt düz olacak, Aekıc) 

tarafından kroki üzerine 

1 
ehna fiyatla Harita , Plan , 
Makine ve inşaat retimlerl 
yapılır ldarehanemlze ma
raeaat eclllmelidlr. 

12 den 16 ra kadar mü· 
eHeeatta Qahıabilir. 

A lmanca 
Derıleri 

i 1 a n 
N ersin Liman ş 

Anoninı Şirke i 
Mersin Liman Şirketinin 1942 

tarife dnvresirıde tatbik edilme üze 
VekAlf~tince lastik buyur.dan tahm 
Haziran 942 tarihindeıı itibaıen i 
lanmı~tır. Keyliyet ilgilileıe ilaıı 

--------

• 
rı ürk 

ı ırcı altı .y)ık 

kse.k M ım kalat 
tdılıye farifu;i ı 

e la .bik u ba~ 
<956) 

14 17 21 2t 28 

i 1 a n 
Maarif müdürlüğüı1de . 
luşaat usıa ol\ulu ile Bölge sanal okullan ııa 

1 

nıüsalıa k.a ile alı uaca h tal ebe ye ai1 kalı u I şarılal'ı 
gelmiştir. . 

~ lmtihaular 20 Ağuslosl.a vilay İ)t. nıerkf'zindt~ 
. yapılaca~tır. 

isteklilerin, bu h11s115'ta daha fazla tafsiJat al
nıak üzre Maarif nıiidüı·iiiiHine müracaat etınc-

ller~ ilAıı ~ıur. j I a n (961) 16-24-8 

Sth~at vg içtimai Muavenet müdürlügün~en 
Muhtaç aileleı·iıı çocuklurına dağıtılmak iizt>

re 2000 kilo tercihaıı toz ' 'eya kPsme Ş('kcr alı 
Yugoslav malları kemer bulunmıyacaktır. Krun- 22.30 Memleket eaııt ayarı f8 

Berlin 23 (a.a) - Fıki Yu· :ıe denilen iki taraflı celcet Y•· ajans haberleri, boraalar Gen9lerimizden Almanca 
goslavyanan bükümet mallara pılması yasaktır. Bir cekette iki 22.60 Yarınki Program te ögrenmek iıtiyenlere ehven Toz şekerin muhammen bedeli ı 9 20 lira, 

nacaktır. 

meselesi hakkında 22 Temmuı. den fazla düğoıe olamıyacaktır. kapaaıı. fiatl• muayyen zamanlarda 
da Alma o, İtalyan, Bulgar, Hır· Ceketleri o yalia•ında ilik, yan der& verilir. kesme şekerim lll\lflaıunıen bedeli 2 3 20 liradır 
vat ve .Macar hükumetleri mu· tarafta küçük mendil cebi bu. layı' ekmek karnes'ı Nafia daireti Mnhaaebecisi V t'rmek isLiyeuleri11 yüı.de 7 ,5 muvakkat tenıi-
rıthb sları rörtışmüşierdir. Al- lunmıyacaktıT. Pantalonlar düz Sıtkı Avcıya müracaat. l ·1 b l ·ı l .. .. l 
manya _h•:p m üıtelikl.,;,,ı tem- olacak, pnçalrn astaoe k,...ı,.,. Menin d'" aldı Qım Temm 01 nal aı· ı e era ıe I' 1 la e g111111 O aıı 3- -9.} '.! pa-
sll etmıştır yacaktır. Panta1oo paçalaruıın te AQ'uatoa arlarıoa ai& 12018 Y alnı• Milli Jrnvwetleri zart esi giiuii saat 11 de miidürlii k le JUÜ teşek k İ İ 

geni•litı en fazla 22 ııarıtimdir; 12oa, 12016, 12016, 12011, 292ss mize gthflnditimiz gibi daima konıisyoııa ıniiı·acaatları. {967> tS-21. 24-28 

Lozan 
bayramı 

Pardesü t'e paltolara ırelince 29286, 29287 DO. lu karnelerimi MİLLİ st GORT ALABIMI 
azami uunluk l,80 dir. Arkasın UJİ etli~ '. ZA GtlVENELlM 
da kemer bulunmayacaktı r Gc.lf Yeoısıoı alaoaQımdau er · 

pantalon yapılmu1 yuaJitır. kılerioiu ?OkmQ roktur. . G u·· ven 
-Birinciden artan- Habçe ma.balleınnden 

elimizde apanımız hazır b~k I s·ın'ırlef ye Jı'şler Mahmut o~lo 
Jiyoroz. Hize do~t eli ıJZ&tA.n U (987) hmai} Çay 

Sigorta Sosyetesi 
herke le dostuz. Yurdomoza Birleş:k Amerlkada Boıton 

'

ehrinde dişrilik enstitü•Ü mü· 
yan gözle bakmak istoytmle - T 

dürü olan Doktor Have ana ve ... 
re de her giin ıliinköndeo dıı i 1 i n 

Daimi Encümen Riyasetin~en: 
ha kuvvetli bir Lozlln iwza

babalara, çocuklamnn sağlam 
diş sahibi o\masını isterlerse, 

latmaga h"zırız. onları •lnirli yapmıyauk bir re-

Dahildeki 9ahşmamızda jime tabi tutmaları lazım geldi· 

Lozan, umranın ıııanayilo~me- ğini baldirmiştir. • 
nin kiiltiiriin ~ıhhatrn vel· Amerikıı h mütehassııa göre 

t • 

haaıl tam hayatıu if&desidir. ıiair hastalıtı, sari bir bastalık-

D
.. L lh · tır. Sinirli çocukların da ditlerl 
un ozan sn nnn ım-

1 d 
·· k .. h tağlam olmaz. Çabuk çilrürler. 

za a ıgımız gon u arap ' Bu itibarla analar ve babalar 
ülke artık bir mamnredir. ki ki bi h•tt çocu aflnt ıa n r mu ı e 
Kapitüla!!yonlardan kurtulan b- -t ı·dı l ç ki t bl . . . uyu me ı r er. ocu arın a 
yurt kendı varlığı 19ıude ser- tutulacağı yemek rejimine gelin 
vetinin hakiki detioesiui işle- ce, çocuklara faz.la baandı mad 
miştir. deler ve şekerli şeyler yedirme• 

Yiil..selen fabrika baca- mek icabeder. 

Jarı, örülen demir ağlar, açı
lnıı bankalar, iiııiversiteler, 

yıkılan ananeler, dilden, kıya-
Gelinini kaçum,ş! 

Yugoılavyanın bir köyünde 
fett6 döşiinoetleki il~ri hamle mialine nadir rastlanan bir kız 
ler hep Lozanda temhli atı- kaçarn.a vakası olmuştur. Da· 
Jan varlıgın eserleridir. madın evinde dütün yapıld1tı 

Artık Lozan bir batıra ıırada gelinin ortadan kaybol· 
değil bir bayramın ismidir. dutu hayretle görülmüf, derhal 
Ba büyü& bayramda kılıncı araştırmalara girişilmiş ve şu 
iJo Türkün maktb taliini ye- neticelere vaıılmıştır, 

k l .. 
1 

T .. k.. lı t Evlenme çağında birçok ço· 
:ıen, & emı ı e ur un aya cukları bulunmasına rağmen zin 
;o isti.~lali.ııi yaratan , debıuu deliğini muhafua etmiş olan 
ıJe çollerı ~ahe, ma~ore, kayanpeder, gelinini çıldıraııya 
s t 6 p 1 6 r ı f ıt. L r ı k a, •evmiş ve civardaki ormanlara 

koşu9maz yerleri demir kaçırmıştır. 
ağlarla ören ve elindeki mo- Bu kaçırma vaka11 cebren 
deniyet ışığı V6 solb prensibi değil, relinin de manfakatiyle 
ilo düııya tRrihine •anlı sabi- olmuş. o da sevdah kayıobabuı 
feler yazan ~!illi Şefimiz ls . nın aşkına kayıt•ı:ı kalmamıthr. 

ı ·· ·· ·· · · d Bütün köy balkı, civar or· met ııonunuıı ızın e ve em-
. . . manları adım adım taramalarına 

rıııde oldogumoz 19ın gurur d k b b ll 
'7" • rağmen ıev alı ayın a a e 

cloyuyoruz ,,ıra onun se&ı . • . gelini bir türlü bulamamıtlardır 
bıze oesıuet, emrı kuvvet, ve Zavalh güvey ise, vefasız sevgi· 
eserleri iftihar veriyor. Hıioin arkuından acı gözyaıları 

A.B.0. dökmektedir. 

Mersin ve Tarsus memleket h~slahaııelerinin 
bir yıllık (~kmek, sade ve zeytinyağ, oduıı, kö
mür, gaz, sabun, şeker, çay, süt ve yoğurt, ko
yuu ve sıi(ır, eti ile ya-. ve kuru sebze ihtiyacı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu ruaddeleriH hepsinin muvakkat teminatı 
.\? ersiııiu < ı 064) ve Tarsusuu (707) liradır. 

ihale 30 'fenın,uz 942 Perşembe güuü saat 
ıo da Daiıui Encümende icra edilecektir. 

ısteklileriu ihaledeıı ~vvel tenlinat akçalal'ını 
yaurnıaları lazınuhr. (937) 12-18-:?4.-30 

i 1 a n 
Vilayet Daimi [ncümenin~en 
~ilifke M enıleket hastanesinin bir yıllık. ek-

mek, sade ve zeytinyağı, odun, kömür, gaz, sa
buıı, şeker, çay, süt ve yoğurt, koyun ve sığır 
eti ile yaş ve kuru sebze ihtiyacı açık eksiltmeye 
koınılıuuştur. 

Bu maddeleriu muvakkat tenıinatı 279 lira 
42 kuruştur. -ihale 30 'l'emınuz 942 perşen1be günü saat 
ıo da Daimi encümende icra edilecektir. 

·isteklilerin ihaleden evvel lenıinat akcalarını • 
yatırmaları lazımdır. (965) 17-21 . 24-29 

r~~öz Hastalıkiarı 
m h ıs~ 

Dr. Muhtar Berker 
Mersinde: Yoğurt pazarı civarında 

Doktor Abdullah L.: rsoy ınuayenehane- , 

sinde her gün. 
Tarsusta: Salı güuleri üğledeıı evvel 

Doktor Salahaddi ıı nıu~"'e ııehanesi11de 
"' 

göz hastalarını kabule b·ı~lamı~t1r. 

..................................................... ---------~ 

PHiLiPS 
1942 

Altın Jübilesi 
gelmıştir 

lcel Acentası: SEL VELLi Ticaretharıe~i 
• 

Yeni 1\1 ersi 
NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Abone / 
Şeraiti) 

Senelik 
Alb aylık 
Oç " 
Bir 

" 

Türkiye için 

1200 kuruş 
600 " 
300 .. 
100 ,. 

Resmi ilAnaun saun 15 kuru~.tur. 

• 
HAriç için 

2000 kuruş 
1 ,, 
500 

Yo tur. 

r ~ni Mersin 8 ~haıvıınd B çıılm .. ıt 


