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G"Ö".NDELIK. SİY ASİ HABER FİKIR 

Fiat lnra.cahe komiRynnları ve 
Mnrnkabe heyetleri, vilayetltndeld 
ıaş~ teşkilatları kaldınlmıştır. 

Tioaret Vekaletince gıda madde 
]eri iizerine kouan fiatl"r da kaldı-

G.A.ZET ESI rılmıştır. 

Sa.~ıbi Te tJmam 1-:etriyaı 
Mfldttre 

FUAD AKBAŞ 

ldare Yeri 
•1111 11u11~ ııw:ıın ! • ııırıı' 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 -----

Cunıartesi 
25 

Temmuz 
1942 

Yılı 1 Sayı 
. 15 4264 

iaşe teşki18tı, m rakabe komisyonu kaldırıldı 
1 icaret Vekilimizin sözleri:IAI T I 
Yeni vazifeler Be- man ar 
lediyelere verildi Rostofu 

j Lozan hayra ı men lekette 
!coşgun tezahürlerle kutlandı 

El konmalar ve gıda madde- Aldılar 
lerine konan fiatler kaldırıldı 

1 

--
Lozan dahisi büyük Reisicumhurumuza 
bir kere daha bağlılık duyguları yükseldi Harlın 24: (a a) - Hava 1 

kuvvetlerinin şidde;li ıikırıları 
Ankara 24 (Yeni Mersin) Bundan ~onra hal~a lıi- ve hususi birliklerin akırılarile lJozan Rnlhnnon on doka- tarahndan bu böyiik göniin İ fında höyük tezahüratla Hal 

Sayın Ticaret Vekilimiz Dr. tap ederek vazifelerini anlat- Ro-.tof eırafırnlaki çetin savaş znncn yıldöniimü diin şehri- öneyi hakkında beli~ bir kon ke•lerinde. Balk odalarında 
Bl3hçet Uz dün ak~am radyll mış: lardan sonra şehir zapledilmış mizde fevkaJtlde tezahüratla feranR v'rilmiş pek çok aJkıış toplaottlar yapılarak kotlan-

cJa bütün millete hıtapta bu-, 1 - Halk muYakkat bir tir. Şehrin temizlenmesine kutlanmı~_tır. l&nmıştır. ınıştır. 
lunar3k demiştir ki: zaman için ilk hafta l. b' devam edıliy . Bn mnna11ehetle saat on Hatibiıı RikRlk alkışlarla Bu münıuıebetle Lozan 

- _Geçen hafta hububat ihtiyaç ffi'lddesi karşısır:~ça t:~ Voroneji~r şimal kesimin yed!de Halkevinde hir Wr n keRilen bu konferansında I.Jo- zaferinin biiyük dabiıü Milli 

me e!e_sınden _bahsederk~n sıra haliık gfütermemelidir. lhti- d~ düşman hücumları akim yapıl,~ıştır · . . zanın siya~i, iktisadi ehemmi şefimiz hfiyük Reisicomhura-
sı gelınce dı~er kararıardan yacı çok bı"le ols h . k 1 ı r 1 'Iorende ırn.yın Vah mız yetı· ve Tu·· rk yarda üzerinde- muza b &) l k . d . . a ma rumı- a mış ı . . ö . · a"' ı ı duyguları bir 
bah,.edec ... ~ız.. em1ştım. Bu yet zevkini kendim tatm ı. M sk 24 (· ) - o- - Sahıp rge ıle Maarif miidiir ki teRirleri izah edilmiştir. kere daha tekrarJ"nmı11tır. 

- t t l - hl'k aa. o o-.a ct.a uş 1 V N . O t k 1 "d" .. A v gün mus a ısı ve muste ı i istiyorum d r b k k b . . k'I . . . t.cı, r a o a mu nrn ıs 
ilgilendiren bu mevzua temas ba!lkalarıı edme ı vle ul dararı mlan' a.y. etVtıgı me: ı erı. gkerı ! },erid, SelArıik Bıuıkaıu mü- Memleketin her ,30 da Ankara Halk 

. " ıa a a•ı ama ı ır. a ma~ ırırı oronPJe •em tıv .. .. > . • •• I evinde •ap•lan t·· d d l t edece~ım. 2 M 1 yk . 1 'it • • t' '1 duru. l artı Te Halkevı aza- tarafında toren er J • oren e el' e 
- eme etın mnhte- vet er getırmış ır. aarrnı . .. merke2inin bütün tanınmıA 

k
Hububaftk lıadkkında alınan lif Jerlerinde muhteli~ istihsal püskürtülmüştür. llar_ılet membnrılar ve tbalk kut- Ankara, 24: (Y.M.) - Lo- . v ıoft arar e ar a ve matbu m l: l . _ . eın aazır u nrımaş ar. snuaları hazır bnlunmuş na-

atla eGzel ve ümit verici aki~ le~~ ez erınd_e~ . luzumlu Ş:J- . Bın Alman ölüsü savaş htiklSl marşile ba~lıyan zan ımlhnnan 19 uncu yıldia- tnklar söylenmiş, şiirler ~kun 
l t 

• • gelmesı ıçın 15-20 gune yerınd~ kahnııtır. örende B. Miislim Ayclıner nümü memleketin her tara- 1 muR fil' .. 
er ya~ ı. ıhtıyaç vardır. RüyOk miktar t _ .... - ,, ım goRterilmiştir 

R•rçok vatandaşlardan te- da aımak isteyen müessese Rostofta E k ~=-=~::ooc • :ınc:::""ii H şekkiir ve tebrik telgrafları idare Adenler fiatları serbe~t den diyor i: r~~Mısırda .:;,. . ..,~J avr diyor ki: 
~>idi. Ru. k~rarm hlllkın u- bulduğu için bir yıllık eşyası So~ak mu~are~eleri Sulhtan sonra !l..c,..c,_,,.c Zafer ı·ç·ı n 
mııml tasvıbıne mazhar oldu- nı hep birden temin etmek ı ş·dd ti• 
~unu anlamış oıdugu içio biz modasına kapılmamalıdır. oluyor Amerikadan 1 e 1 ou··şmana 
de sevindik.~> Demiş bundan sonra ta- Taarruzlar 

Demiı ve ekmek sıkıntısı cirlerin ze1'A ve kabiliyet iti- Ankura, 24 (R.6.)-Aşa- ayrılmayız H .. 
nın her yerde devam ettiRioi barile çok iyi ins11:ılar oldu~u ğa Don iizeriııde Kafka~yanıo Oluyor ucum 
ve bunun çiftçinin mahsuliinü nu belirtmiş fakat bazı gayri kapHunı teşkil f'den Rostof Londrn, 24: (a.a.)-Mister Edel ,. m 
toplayarak hilkömete borcıınu meşru pare kazanmak hırsı ~ehri Alman kıtaları tarafın Etlon eöyledigi hir nntukta Rerlin 24 (a.a) - Mısırda 
ver inceye kadar devam edece- olan adamlar da bulundu~u · dan işgal edilmiştir. snlhnn yeniden hoznlmaması Elalemeyndo şıddetli muhare-
ğini. bütün Türk aydmlar~nı~ nu tı.~yliyerek bıın1:4rın halk Şehrin bszı sokaklarıntla için Britanyanın kendilerile beler devam etmektedir. Al- rlka~atng.t~n 24 (a.a) - Ame-
paı tı arkadaşlarının vazıfesı ~e hukllmet tarafından gayet sokak muhıırehele 

1
• d"" birlikte çalışan AmerikahlR- 1 ve ffalyan bava kuvvet- H arıcıye Nazırı Kordel ·r . . l . t· k' d'ld' . . r ..,'\'am 1 marı an Arnerik ili çı tçıye vaııyelı an 1tarak ıyı a ıp e ı ı~ını ve bıı ka- d' lk' · d f 1 1 ra ırnl!ıtaıı sonra da h1hirliıti le·ı· tesirli müdalıdede bulun- be - ı an m etirıe hitn-

1 
b ·ı · l e ıyor 11101 e a a mao a- Y P.I • • h n soy ediği bir nutukta: mu· 

ma ıstılüniı çabuk toplamasını ı msan arın ~atlet uykusun. . ·. ya.paoagını '"a•lotmiştir. ı ffi" ktadır. arebe dü•mana taarruz ı· ıe ka-
. · · d l . rın ıstllföıına nıaros kalan .. .. " ., 

teovık olduğunu ılAve. dlmı~tır. ~n _uyan~a arı lflzı~ geldıği şehir 500 hin nüfusludur. M•ıcaı\ele b11gnn Mı kız. Kahire 24 (a.a) _ Gene- zanılar. Hudutlarımua geleD düş 
Bundan soura Tıcuet Ve nı soylemış halk, tuccar ve K fk .. darı 1 t ı gın devre indedir. RuHyada l Oııı'nl4yı'n Qiddetli taarruz mo~nı püakürtmekle kaıanılmoz, 

k ·ı· . . . esnaftan . b' 1· • .. t d'•. . 'l aRv.. ge en pe ro ra v ., ,. uıma t ı ımız demıştır ki: • ış ır ıgı ıs e ıgını an bo 
1 

b ~ şebi d k ve Mısırın kıZı,!111 çöllerinde 
1 

başlamıştir. Almanlar 1 
11 

ayyare ve deniz akan-
Yeni bir koordinasyon latarak ıözlerini Litirmiştir. 

0 
.. rn ~rı 0 

Dr 
61~ geçere olnyor. Miittefiklerimizle J n ara.d toprak kaybetmem k arını ~nl~r~1ı taarruz kaynakla· 

karariyl 'JA t · kk-l oneJde ur.ar. emıryolh.rın yeoı eıı e rını yı abılır ve onları b r -
• • ~ VJ csve ıaşe teşe u .. . d olma b' giltere imparatörlnk kuvvet.- 'çin her şeyi yapıyor. Bazı düğümüz yerd t e d gor· 

lerını, fıat mura~abe heyetini K uzerın .e ~ı ayrıca ır leri devamlı hir cephede gö-
1 

- ı 'ti Alman ktıv ti · nıağlüb d ek aarruı e erek 
k ld d . a rs ta eheınrnıyet arzeder. muşa u er ve erı e erse muvaffakıyet 
alfl~~ ık. ~?ııların. vazıfe ve Geçen Hene tle Almanlar ~ÜR gö~iiMu miicııdele ediyor. ile lngiltere ımvvetlerinin mü ~ardır. Geçici muvaffakıyetsizlik 

s~ ıyetlerıoı beledıyelere ve- bu aehri znptetmiııler kı11 har Bu çalışma hnudan ıumrftki savi olduğu kanaatindedir. ;.rl kel esaretimizi knmamalıdar. 
rıyorıız. .. • •t h f v v • v . kt ı a s daha kov tl' d L 1 

Y Unlversl e a b
. b çalıtma<la müe~ıur olaoa ır. Oh' l k k tl . . b , . d' ve a arne er 

er yer el koyma karar- • ıne ka<lıır ııradı. kalmı,ıu- .. ın e uvve arının iri ıo ırmeğe sevketmelidir 
· · · Mucadele uzoıa veya kısa . . . . 

larıuı da kaldırdık. Beledıyeler t ld dı. Tımnçenkonon hır lıllre- . . avantaJı varsa o aa ıa,.e mer- iktisadi buhra f 1 t• • ası açı 1 · OlROD biz ruüttefiklertWJS za• · k l d DlD ae a e in 
ve Tıcaret Odaları milll ko- keli ile şelıır Sovyetlere terk ' d .... kezlerıne ya m O masıdır. en bahaede11 Kordel Havr·Harp 

. . . . . fere kavuşuncaya kaılar ovn dab ç· ı · . · 
runma kanunundan ııtıfade edılmııştı. . k br Mısırda dur _ a an n •atılaya başlandığı 
ederek 1 q ki d G d Kars 24 (a,a) - Ankara Stalingrad iRtikametinde ~ecegı;ı;. Muvakkat ayıp um run başlamıştı. Ondan aonra 

ça ı,.aca ar ır. ı a Ü . . H ftaaa d'' " h ebeler tb ·ı fiatlarını da serbest bıraktık, O~ı•eraıte a om un torenJe ilerliyen Alınanlar ilk defa ve kaybedilen mu ar.. Ankara, 24 (ft G.) - Mısır m v~rcı ~rin ion hedefi Ameri-
Tesbit edil f' ti ı da kaldı d_u e~ind~ ık .. u~~n v~ı~. ~e biiyük bir ınukal'emete uğra bile diktaWrlüklerle muoa<ie- tebliQ'ine göre genie mikrasıa k~ ~ırleşık devletleri oldu. de-

eıı ıa ar - genış bır dın eyıcı aitleaı onun . . . k yaoak- kıU b ı mıştır 
rıyonız. ,, de açılmıştır. Dil, tarih fakülte mı.lar So•yetlerin mühimce ledeki Rzmımı~ı ırmı " tı hare . ae amıe, bütiin bölge- . 

Ticaret Od~la- •I Dekanı Profeaör Şevket Aziz bir taarruzi]e karşılaşmışlar- tır. Bunların ıneanh~n y p lerde ılerlemeler kaydedilmie 96 • 

riyle belediyelerin bu vazife- Kanau bir aöylev vermittir. dır. ğı fenalık yapılamıyaoak ha· Alm_anların mukabelesi Qok Oid- ıspanyol muhacİrfe-
leri çok iyi ayarlıyAcaklarını le geliuoeye kadar 9arpışaoa detlı olmuetur. ri çalıştırılacak 
anlatarak bunların vazifelerini Hatay b Rız. Mısır merdan muh . . ayra m 1 N ·1erin b ı ı ·k· • arebeeı Vaşıngton 24 (a a) - Reı· 
yapmakta hükQmetin müza- Bundan Monra azı ae ıra ı ı ı gun olen t _ • h · , politikaıııını tenkit eden Mi•- tefıklerin önemli bir11:e ukr. Mut mı m.a fellerde Levalin Fransa 
hareue buıunacagm• iı~ve et- Coşkun tezahu·· ratla .. .ı 1 • _ • lii' , srdet· ya ••g•nan ıoo bin comhuriyetci · b d · k ter eden.· Ar .. mız .. dakı· teıuuıu meme erı muhım d ,..,.ld 1· miş v• ıca e erse yem arar ... · e.ı ır. •panyolu çalışmak üzere Alman 
alınacaktır. demiştir. k o kat!ar sağlamdır ki.. ~u o~- Ceearetile düemanlarıoın b"· yaya göndereceği söyleniyor. 

Utlandı nayet hepimize işlenınış g~- le takdirini kazanan M 
1 

bidir. Dün ~aferle oldagu 61- Rumınelin Mısıra kad ~reuı Britanya tayyareJeri 
Türk 
Gazetecileri 

A 
.. (Y d heraber QirdiAi P. • • '- ar e e ge• Londra 24 (a.a) - Büyük 

ntllkya, 2'* ~ni Mer- • araRında bayrak direğine çe. bi zaferden Roııra a . . razırı KOlar kolar terk 
· b b d ) etmırec A' · Britanya tayyarecileri talim ve 

:;ı:ı t.!-1" a irin f\D - Hatayın kı"lmı·w hunn lıer Aınıft .. ıı a"ke çalıA&cag1ı. e ıoı zannediroruz. b k ... y .. n y ter iyeai genişletilcce tir. 
bayramı münaRebetile diin rin iştirak ettiği geçit reRmi Yeni uçakların lngiltere-

Berlinden ayrıldılar Antakyada çok büyük Wren takip etıni11tir. Valimiz Şefik ye geldiği b11günde Amerika- / 

l t ;,;ı b' b t b c:- • l 1 k aı bavranhgımızı Berlln 24 (a.a) - Türk ba
aın heyeti Berlla eivarıada tank 
tecrübe manavruında bulunnıut 
ve mektep komutanı tarafından 
şereflerine verile11 öğle yeme· 

yapı mış ır. •;e ır aş an aşa ı:"Oyor ıle koınHtan Şiikrii Ka- ı ara arv :. 
b ki 1 ti ı · t' B t k ı ken lngılız ve Arue ayra ar " & R anmış '· in- Olltlı, mehnıdarımız, askeri e rar ar 
lerce halk, mektepliler m•ra- ·· lki kA rikan dostlngunnn Rnlhtau ve mn er nn da bu mera-
11im mahalline dolmo11to. · 1 h b sonra devamh olac"gını tek· 

v ınmc e arar olunmattar. . 
rar vAdedıyorum. 

tinde bulunduktan aonra muh- Franıuz bayragınırı indiri 
telif cepheleri dolaşmak Oıere )erek şnnlı Tiirk eanoagınrn 
Berllodea hareket etmişlerdir. 

Berlinde Hkeri ıiyad ma· çekilcliği meydanda Fransız 
k~mla_rdao çok nezaketli kabul bayragmın indirildiği 11aatt6 
gormuı oJan buın beyeti lğzaz toplar 8tılmış ve İstikJAl mu 
ve ikramdan dolayı Necmeddin . .. 
S•dak tarafındıın Alman makam şı ıle torene başlanmıştır. 

Geçit reijminden sonra hop 
birlikte şelıitliğe gidilerek Mısırda muhalif 

parti abideye çelenk konmuş ve ge 
çitte muazzam bir fener ala-
yı yapılmıştır . Geceleyin iki Kahire 24 (a.ıı) - Vefd par· 

. . . . . . tlsinden çıkarılan iza1ar birleşe 

1 
r mu a ı par ı urmuş ar 

W~rMO ~@:~®~~n~
ıf[ğ ~ 1§ fi« a« ü» ~ M • 

On beşinci neşir yılımıza başlarken 
kıyınetii okuyucularımızdan aldığımız 
tebrik mektuplarına ve bizzat matbaamıza 
tebrik için şeref veren kıymetli dostları· 

mıza teşekkür etrneyi bir borç biliriz. 

J7eni Af ersin 
lArlD" teıekklrlerinl blldlrmiıtir . Şanlı sancağımız alkı~lar 

hın kışılık hır Gard~n partı. rek b'ı b l'f t' k 1 l 
verilmi,tir. dır. ,__ _______________ ........... .-..... ................... ~-----
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25 - Ten1muz - 1942 Cumartesi YEN·I MERSlN 

Sanayi birlikleri 
Türkire Radroıo 

Radyo 
• 
1 LA 

O
. d Neler oldu Uny3 8 Neler oluyor 

Ziı'aat Bankasından: 
BirlikJer nasıl ktıru la cak ve 
ne sııretle calışacaklar'? Aza 

ol mal< için şart nndir 

Giilmekten 
ölüm 

ANKARA Radroıo Mıutıkaruızdaki kooperatiflere ait Bankamızda 
Cumartesi - 25•7•1

1
9'2 lbuluuan Ergani, Sivas - Erzurum ve yiizde '-'edi 

7.SO Proaram vemem eket aut . . • .ı 
ararı faızlı tahviller satılacaktır. lsviçrede çıkan Bnad ga

zeto i niıı yazdığına göre Bals 7.32 Haflanın beden terbiresi Talip (ılarılann b~ nkamıza miiracaalları ih\ıı 
proaramı 

Milli korunma kanununa is·\ Bunlar da, İktisat Vekaletince şehrinde bir tdam çok göl
tinaden iktisat Vekaleti tarafın•lt&yin edilen birlik mıntaka hu· mekteıı ölmü"tür. Ba adam 
dan bir genel sanayi birliği ile 1 dutları dahilinde ikamet etmiş sinemalardan birinde oyna
bölge ıanayi birlikleri kurulac · ' o lmak bir ııınayi müessesesi ıa- naıı komik bir filim seyreder 
ğını yazmıştık. Birlıklerin mer· bibi 'tacir ve ticuet sicilline ken kah kabalarlR. güJmege 

7.40 Ajanı Haberleri olunur. (9 90) 

kezi ve sahaları lk isa t Vekale· k 'b· . fl O . d kayıtlı bulutuna gı ı .,;ası ar bıışlıunıştır. kadar can an 
tince tayin edilecektir. Birlikle 1ı · 1 aranacak. müe•. sese sa 1P erinin kahkahalar salıvermi•tir ki 
r"n çalıtma mevzaları, kararr. a• d d ,.. de müesıuclerın e on an aşağı l d h l l fT d 
mede şöyle göıtcrilmişth: işçi çalıştırmamakta olduklarına 14B on a · n unan ar ı ım en 

Sanayi müenseseleriııin hü · . ziyaJe bu adamın kahkaba-
k A t hblk ·ır - d f dikkat edilecekt1r. Azalar bir- . 1 .. l 

umc , ve mı ı ır.ıu a aa liğe duhuliye ve aidat verecek· larına gu mu~ erdir. 
ihtiyaçlarını karşıla}'abilecek şe- . Bir aulık neşeli eeyitoi 
kil ve hacimde iatihıalde bulun• ler ve birliğin varadatlbı bunlar 

ıa hükumet tarafından verilecek susmuş ve oldogu yere yıgıl-
mnları için alınma11 gerekli ted· 
birleri araştırmak, gerek bu 
husu lar, gerek•e bükümetçe 
kendilerine kredi verilmesi icab 
eden mOesaueler hakkında tek· 
liflerde bulunmak, ham madde, 
yardımcı malzeme ve yedek 
parça vücuda getirilmesine ça· 
lıtmak. 

munzam vuifelere ınukabll ya- mı,tır. Etraftan yetişenler 
pılacak yardımlar teşkil edecek kendisinin öldögöoü görmöş-
t . terdir. Gülmekten ölen adam 
ır. 

henüı 47 yaşında idi. 

Sinellerin ömrü 
Bir Danimarka biyolojisti 

7,35 Mihik: Senfonik program 
(Pi.) 

ıs.so Program ta Memleket uaı 
aran 

ıs.sa Müzik: Tılrkce plaklar 
13.•5 Ajanı Haberleri 
14 00 Müıikı ttirueıicouıbor 

Baadoıo ( Şef lbsao 
KtloQer) 

U.40 1atanbol at rarıelarıoın 
tahminleri 

18.00 Proıram te Memlekel 
~aat ararı 

18 03 ' Müıik: Radro salon or· 
teatraaının her telden 
programı (Nihad Esengin 
idarealnde) 

18.45 Radro Qoouk kulobü 
19.30 Memleket Saat Ararı 

Birlik, teknik elemanlar ve 
işçi meeeleleriyle iştigal edeceği 

Bölge ıanayi birlikleri , mer· 

kezi Ankuada oian genel una
yi birligioe bağlı olacaklardır. 
Birlik memurlarının tayin ve 
aıilleri, icabında cezalandırılma• 
lnrı umumi katibin teklifi ve 

19.45 
memleketinde karşılaştı~ı 120 19•

55 

ajanı haberleıi 

Serb11 10 dakika 

Karııık earkılar 
Rıdro Gazetesi Vekaletinin kabulü ile gibi metruk, muattal veya nata İktisat 

mam sanayi müeaaeıeJerinln it- yapılır. 
leyecek hale konmaaı için de Bu huıtaıtaki Vekiller Hey-
tedkiklerdc bulunacakhr. eti karan 17 Temmuz 943 tari· 

Birliğe iza olabilnıek için 
1 
binden itibaren yürürlüğe gir-

çeşit sinekten 60 9eşidi öze- 20.15 

rinde tetkiklerde boionmoş· 20 45 

tur. Teebit edildiline göre, 

sineklerin ömrii 7 günden 7- 21.00 
21 us 8 aya. katlar devam ediyor. 
21

.
45 aannyi erbı;bından olmak şarttır IDl~tlr. _ .• __ ----- Sinel..lerin açarken çıkardık-- -- ,_. --

Memle~etimizde 

Mllzik: Kıaa fasıl prog-
ramı. 

Konuıma (ana e1erler) 1 
Mihik: Dlnlerioi isıekleri { 
Konuımı (Şiir ve neair 
IHtİ) 

Radro aalon orkeBtraıı 

( Violooiı.t Necip Aekın) 

Memleket saat ayarı ta 

• T. ş. Bankası 
Küçük tasarruf heaapları 

19 4: 2 
ikramiye planı 

K~IDELER 

2 Şubat, · 4 ~Jayıs, il Ağustos, 2 ikiıu~ilt1 ~ı·iıı 

TARiHLb.l\iNDE YAPllJH 

._ __ l 942 ikramiyeleri---· 
1 adet 
:1 , 

2 , 
3 , 
ıo » 
4.0 > 

50 > 

200 > 

200 > 

2000 IJirnlık 

1000 » 

750 » 
500 > 

250 , 
100 .. 
50 • 
25 > 

10 > 

2000.- Iiir' 

3000.- > 

- 1500- )) 

1500.- .. 
- 2500.- ,. 
- 4000.·- » 

- 2500.·- > 

- 5000. - )) 

- 2000.- ıo 

Türkire le Bankasına para ratırmakls rnlnıı para birikıiı
mie •e faiz almıe olmaz, arni zamanda teliinizi de denemiş 
oloraunu:r:. 0) 

Yeni yapılacak 
vapurlar 

Alman yadan 
vagon 
geliyor 

ları vızıltı, mihaniki sepep· 22 00 

ten ileri gel m.sk tedir. Do, zan 

nedildigine göre, ıineklerin 22.so 
neşelenerek bagırmalaıından 

degildı r. Sinekler, ahırlarda, 22.50 
ajanı haberleri, borsalar --------------------

Yarınki Proıram ve 

giibrelık mahallerde yumnr· kapımı. 

Ankara - Bundau bir müd· 
1 

t.Llarıodao çıkarlar; seyrek 
lıtanbul AlınanY• ile l k · · k l ) H b it det n·vel bau hususi şi rketlerin li 1 o ara ınsan meskenlerine gerı a mıyor ar. ar e rae 

yapılan son 150 milyon ra ık ., . . men Almanyada 20 binden 
memleket vapur tonajını arttır· 1 b '-k d u-zakereler Yamurt1arlar. Ev &ınAklerı, an aşma a~ ın a m f l · k b h · l 
mak tç'n resmi makamlarla te· de buluomak üzere iki ay evvel hilhasH evlerde kı~lıyanları, az a yenı çocu a 9

881 a9ı 
M ~ kilat ilkb h OO O mı•tır. MeTout bahçe ve or· 

maslarda bulunduğunu yazmış· Almanyaya giden una a arda 1 den 12 ye ,.. ı 
· J V k~ı · D ) t O 'ryolları L d manlar da aened"n aeneye ge· 

tık. Hususi şirketlere icabeden e u eh eve emı _ u;a ar olmak üzere 7 J.,fa 
_ d .

1 
• ld ğ d ! heyeti şehrimize dönmüştur. yu'"'urtlarlar. niQletilmektedir. Dünyaca ma 1 

muaaa e verı mış o u un an H b ld ğ nazaran .... 
Karadenizio muhtelif aah ı l şehi r Al a edr a ı ımlkızat• 'ze 500 ruf olan İApaoyada Elhe ya-

manya an mem e ımı 80 DO d 80 b' h } 
lerinde tezgahlar kurulmıtya bı:ş yeni vagon ile bir kısmı kulla- o L ~ ı nın a ın nrma agaç ı 

ı · · k ' uurma agaç 1 orman bü,,·Uk ormana bakmak için 
lan mı~ ve faaliyete geçi mıştır. 1 nılm_ıv. ' bir kısmı yeni 15 )o 0

8

• ~ 
t f il h d lnsanlar, harb Ye harb bı·nıeroe ı"nı"n 9"l111m•lrtadır. Haber nldığıaııza göre, Bar. mo ı ın yo aoma•ı aıuıun .. ... v .... 

• d k ' t ·hı d 
100 

bir anlaşma yapılmış ve bunlar har.ırhkların& devam ejerkoo htieoai olan bo burma ağaç 
tın cıvarın a ı eı.ıa ar a • . .• . lk 

dan bazıları şlmdıden gondr.rıl- ha ın sıbhatı içio yeni yeni larının aakl.lrı 60 aar metre 
150 ton arasında 40 tane yelken . ld r. d A d 1 d ki h l v 

aıış o u,;uo an na 0 u a ha çe er tanzim etmekten ve I ozondor. Her aga9 senede 
li gemi inşasına başlanmıştır, 

Bu gemiler pek yakında denıze 

indirilerek bilhassa etya nakU 

işl erinde kullanılacaklardır . 

Haki renkte 
elbise yasak 

muhtelif işletmelere ıevkedilmiş ormanlar yetiştirmekten de 200 kilogram burma veriyor. 
tir 

it~alat ve i~racat ~irli~leri 
lstanbul - İdhalit ve ihra

cat birlikleri harp çıktıktan ıon 
ra Ticaret Vekaleti te~kilitlan· 
dırmn umum müdürlüğüne bağla 
olarak faaliyete geçirilmişti. Bir 
likleıin o zaman çok faydası 

görülmüş, memleket iktiaadiya· 
tına yardımlaı ı olmuştur. 

i 1 i n 
As~eri Satmalma ~omisyonun~an: 

Muvakkat 

Oin~i Mikdarı M.obammen bedeli teminat mikdarı 
kilo Lira Kr Lira Kr. 

Koyan eti 12600 t 1340 00 850 50 
SıQ'lr eti 12600 5040 00 378 00 

Muhasebe dersleri 
Tecrübeli bir muhasebe hoca~•, beş si8temde ve muzaaf 

usulde hususi dersler verecektir. fJarehanemize müracaat 
olunmasi. (96 H) 

Göz H astahkları 
mütahassısı 

Dr. Muhtar Berker 
Mersinde: Yoğurt pazarı civarında 

Doktor Abdullah Ersoy ınuayenehane-

sinde her gün. 
Tarsusta: Salı giiuleri öğledeıı ev,,eı 

Doktor Salahaddin muaveuehanesinde .. 
göz hastalarını kabule hışlamıştır. 

............................................................... mıl! 

Ordu tipi ve renklerdeki 

kışlık ve yazlık elbiıelik kumaş 

larııı mensucat fabrikalarında ve 

mağazalarda ıerbeatçe satıldığı 

ve bunları halkın bir k11mı ile 

husuı'i ve resmi şirketler ve or· 

du harici m6esseıeler müıtah

demioin ve amelenin giydiği gö· 

rüldüğünden bu bal, ordu inzi

batlariyle halk arasında bir ta· 

kım ihtilaflara yol açhğı gibi 

buna ben2cr mahzurların zuhuru 
melhuz bulundu~u, bazı birlikle· 

Ancak alakadarlar nezdinde 
birliklerin ibdaı sebepleri ve bu 
günkü lüzumları üzerinde görüş 
meler olmuş, neticede feshine 
doğru gidilmesi huıuıunda bir 
cereyan meydana çıkmıştır. 

Yukarıda yazılı iki kalenı et satın alınacak
tır. 24 90 sayılı kanuna göre kapalı zarf usuliyle i 

ihalesi yapılacaktır. 

PHiLiPS 
1942 

Altın Jübile serisi 
Radyolan gelmiştir 

rin vaki müracaatlarından anla· 

şılmıştır. 

Bu hutıuıun önlenmesi için 

ordu tipi ve rengindeki kumaş 

lıırın piyasada toptan ve pera· 
kende satışmın meo'i ve gerekli 

tertlba tın alınması bildirilmiştir. 

Son gilnlerde Vekaletin, bir 
çok muuıam teşekküllui kaldı
racaQ'ı anlaşılmıştır Bu arada 
birliklerin de lağvı takarrur et· 
miş gibidir. Bu takdirde birlik· 
lerln iştigal mevzuları ile bun
dan böyle iaşe teşkilatı ve di· 
ğer vekalet teşkilatı meşgul o· 
lacaktır. 

Harita, Plan, Ma~ine ve 
inşaat Resimleri 

Tecrübeli bir Reuam 

tarafmdan kroki üzerine 

ehven fiyatla Harita , Plan , 

Makine ve inşaat ruimleri 
yapılır. ldarebanemlze mu• 
raeaat edilmelidir. 

Taliplerin 7 · 8-942 günü saaı ı 2 de Mersin 
.\skerlik Şubesi Satın alma komi yonuna ınüra
caatları ve ~artnameyi öğrenıueleri iltın olunur. 

(988) 25. "28-30-5 
~----_,_ _____________ _ 

1 i n 
Mersin Asliye h~k~k ~ikimliğinden: 
Mersinde otoınobılcı Bakı •ekili Avukat Ali Sabri tara 

fından T:usmnın Sofular rnahallesioden Faik oalu Mahir 
aleyhine açtığı alat!ak davasmöan dolayı yapılmakta olan 
duruşmada müddei aleyhe 7-7-94.-2 gününde mahkemeye 
gelmesi için ilficıen tebli~at yapıldıAı halde gelmedi~inden 
gıyabında muhakeme İCl'asma ve mahalli ikameti mecbul 
oldu~uudan müttelıaz gıyap kararm20 ilAnen tebliğine karar 
verilerek <lur1J~ma da 10-9-942 perıembe gfınü saat 9 za 
bırakılmıı oldu~undan muayyen gün 'fe saatte mumailey

lcel Acentası: SELVELLi 
• 

Ticarethaııesi 

. 
Yeni Mersin 

NUSHA.S:C 5 KURUŞTUR 
Abone 
Şeraiti { Türkiye için Hariç iQin 

Senelik 
Alb aylık 
Oç 
Bir 

" 
" 

12(.() 
000 
300 
J(i() 

kuruş 

il 

" ,, 

2000 
1000 
500 

Yoktur. 

kuruş 
,, 

" 

Halkın hu•uıi ve resmi mü 

elll!le•eler müıtabdimlerinin ordu 
tipi ve rengi kumaştan mamul 
elbise kullanmaları buıu•unun 

önüne geçilmeıinin ve bu suret· 
le herhangi bir yolsuzluğa mey. 

dan verilmemesinin temini Da
hiliye Vekilliğinden Valilikle.re 
tıtmimen tebliğ olunmuştur. 

12 den 16 ra kadar mü· 

eB:seeaun Qıtlıeabilir. 

hin Mnrsin Asliye Hukuk mahkemesinde bizzat veya bir Resmi ilAnatın satın 15 kuruştur,. 
vekil gö 1dermesi aksi takdirde hakkındaki duruşmanın gı- ...... ._ ____ .,, ____ iııiııiiilılilııiiii-.. ______ _. 

yabanda icrası l(\Zumu iJAn o!uııur! (~9) Yeri Mersin MatbaıtflllPfl Beilılun tıı 


