
-

Ankere, 27 (A.A.)- Hind Mihrare· 
S.. 'ı.ıbi ~• tim.om I.:epiyaı SALI 

Jitıdtı.rcı 

FUAD AKBAı.; 28 
- Temmuz idare Yeri 1 'l42 

'ı•ı cırıt 1aaııauı • ıı.nıı ---
G"Ö"N:OELIK. SİY ASİ HABER F'İK.IR. 

ı lerinin 1ap\1Qı bir toplanhda Hindista· 
nıo müdafaaai ıçin 60 milyon Hinthnio 
eeferLer edilmesi ve ıo milrooluk bir 
ordu kurulmaeı kerarlaetırılmıehr. MOe 
Uimaolar da bu iee miizehere\ etmek· 

G-AZETESI tedirler. 
Sayısı 5 kuruş Ytlı \ Sa~ı 

Telefon No. 82 15 4266 

---------~------------~------------~~---------------------------.:-•-----u-•-------.:•-.:--~---------~------------------~--------------------------------------
İsk enderuna Giden ~ihverciler 

diyor ki: Halkevi himayesindeki 
;-:::o-r:ııoe::n::.~···:nc ... or.:ıııoc::rc.::ııoc:1 

; Doğuda K 
~ 2K: 2.ec a..:. ':.&:~ -.z::...... • 

1 
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Kafkas l:iiçki, dikiş, Nakış ve Şapka Oönejde i Spor kafilemiz evvelki gün 
şiddetli ! şehrimize döndü Petrollerini Yurdunun sergisi 1 GOul Halayın kurtulut bay· Gidiş ve gelişlerlode laken• 

alacağız 
llalkevinin himayesinde llaikevi himayesinde ve h ramıoa iştirak etmek üzere böl- derunda sporcu arkadatları ta-

ki Mersin biçki. dikiş, nakış. iki s nıftan ib3ret olan ynrdda arp ge Asbaşkanı Muharrem Yeği· rafından karşılanmışlar ve utur 
nio riyasetinde ve su ıporları lanmışlardır. 

şapka yıırdunnn yıllık sergisi elyevm 21 talebe mevcuttur. e f k - İ ajanı ~dip ~ranın r~ ~ atinde Sporcularımız Hatay Vallai 
Ankara, 27 (R G .)- dün Halkevi salonunda mera- Talebeler b~rinci sınıfta örgü M.oı1kovtt, 27 (a.t: .)-Ra~-1 ye kencı .ve y~züc.Olerım~ıden ıs ~ay Şefik Soyer, tümen komu
Giinfin en mühim olayı simle açılmııtır. lerden itibaren diki~e, na kışa yo Di;nf\jin oenu handa hır l kişilik bır kahlenın Yefıın, Örge tanı General Ş&krü Kanadh ve 

Almanluın Rusyanıo cana- Bu mııtlıı gün için dıvet başlarlar ve ~kinci yıl sonuna mnluueh; oldnRonu ve Al-1 Tuıyağ adlı birer tonluk Y~lk.en İskenderun kaymakamı B. Meb· 
bdnda elde ettikleri muvaffa- edilenler Halkevimizin alt kat kadar erkek ve kadın işleri ·· · kııvı lara 

1 
leriyle 1" Temmuz 

942 tarıhıne med Beleğ'in kendilerine karşı 
d l b mani arın ~uı~ı., . . · P 1 müaadif Pazar gü~I lıkenderu· göaterdikleri deterli allka ve 

k1yetin dogurdogo ikiooi cep salonun a top anmıştı. Davet yi4pllrlar. Bi1ha:-sa u ymtda ugradıftını hıldırmıştır. Saat-lna hareket ettlklerıDI yazmıttık. teveccüblerden son derece naem 
he iıtegile Biudiı~tan siyatıi liler arJsrnda şehrimizin bü- eski Tiı: k k~dın S\natlarına ler gaçtikçe ksyıplaı· aTtmak· I Sporcularımız Hatay bayra· nandurlar. Ufak deniz vaS1tala· 
partisinin lngiliz otoriteı\ini tün ileri gelenleri, parti. Halk çok ehemmiyet verdiler. tadır. 1 mın• ve bu ·~aile ile yapılan riyle birkaç yüz millilı deniz 
Hindiıtana terk etm~ mesele- evi e~~nı ve şehrimizin miim Filvaki sergide talebelerin A J l h rf fi deniz yüsm• musabakalorana iş· yolculuğunu gece ve g6ndüz 
ıidir. taz. sımalan ve tanınmış aile ayrı ayrı zevkle işlenen her mon arın eı e 1 tirak etmiıler ve evvelki gün demiyerek muuffakıyetle başa• 

\er ı bSulunuyordu. kes·ı lıayrete düşüren çok aü- M.o&k.01 a, ~7 {a .. a .. ) -Bo .. y., tehrlmbe deniz yolu ile dönmüş 1 ra.n •porcularım. ızı ve idarecileri 
Miittefikler her gön ROi- t t k " 1 kd . . etin biraz d" a . aa a~ on se izde is- zel eserleri "ardı . Hemen bir terin bmmsi muhabırıne gore terdir. nı ta lr ederız. 

yadakı •a.•ı!. h tıkla.l ma~şı ıle merdlİmf»f baş- r.ok bayanlar derhal bunlamı Almanların hedefi şudıır. vahimlettllrnı kabul etmekle landı Rırki y d t l b · -v ı · d l:.ıı kala" de kazan . .. 
•• • lı' ur u. ~ e esu~- satılıp sataımaval'lğını ıwrdu Tankları Doıı :ıe ırın e.n J.1 ev ç ve rgı Sl 

beraber bir gön Almanların den. ~ır. bayan .sergmın mahı- lar. \geçirmek. Fakat bo teşebbüs • 
doraoagını söylüyorlar. yatını ızah ettıkten sonra dil- B C .1 d . çok biiyiik mukavemetle lkar latanbal - Fevkalide ka· bu mesele üzerinde bir şema 

tugiliılere göre Ba&ların vetlilere teşekkür elli Bundan aya.il h erı: de. d 'ııılsşıyor. Sahilde totunmaga zaDÇ verglıinin piyasadaki akla- hazırlamaktadırlar. 
yawiyetinin vahimle11meainin sonra Hal'·ev· · · · .. . k' - Bır a la a ar evam ff k 1 Al 1 el ı 1 . u .. •eriade görütülmek üzere Yarın ticaret ve aanaJi Oda 

... .. ı reısı 11e Bıç l k · l M · mul'a a o an ınan ar - ı erı • . b iki ıaebebi vardır. Yurd _ . . . .. . edece sergıtıen Sonra ( ersın ı . . bu la İımirden bir tıcaret ey· aında yapılacak toplantıda ba 
1 - Almanların mobak- C . u _ Mudıı egı ve o~ret~en~ yardımsevenler kurumu namı- dekı tauk tarla mnvaffakıyetı 1 eti' gelecektir. 'Şehrimizdeki eka me.ele etraflı aurette gör ütüle-

- emıle Üğtızb~k n~ıs:ıfırlerı na bu sergitleki eşyaların hep istismar otuıeğd çal.ıştı~l~uı perler ve heıap milteha11lalan cektir. 
kak muzaffer olmak emeli. us~kat sal.orıdakı sergıye davet si takdir edılecek bir fiatla için vuiyet daha endışelıdır. ------------------

2 -Rusların terk edeceit>i ettı Sera k k b t · · ı· • • " • ~ 1 apısı ırmızı eyaz satıı::." s~vk edilecektir Q.· ı batıdaki keRimda rı·care lngl iZ 
aruıuın azalmış bulunması. kordele ıle örOlmüşıü. Halk- " ..,ıına . 

Almaolarıu taarrua iıtika evi reisi Doktor Hayri (hayırlı S~rgı çoi: m~ı~affak ol- 'idd'}t.:i mukavemet ılo .kar~ı~I 1 t• ki 
mollod• bogöo i9inde do iki olsun ırelecek sene bn güzel- du~ıı' ıçi'.ı Halkevını .~e A~" 1~~·0 dlişmaıılorın elınd•;·~ı Veka e 1 • . uça arının 

kt 1·· S lıklerden daha glizel eserler yan Cemıle O~uzbe.k ı tebrtk koy in elden ele ge9mokted.r y . t k "Jô.t pro•esı ~kin 1 
ııo a Koze 9upıyor: taling- isıeriz) diyerek makasla kor- eJ~r yüksek Tiiı k kadın zevki Mubarehelor devam e1iyor. enr ef r 'J c;.a 
rad •e af.kasya d . . . ·· · · .. ----

)("b : . elevı ke9tı. Mıidire öğretmen nm ayrı ayrı ı~ıımıınesını gos A kara - Ticaret Vekiletl Bertin, 27 (a.a )- lngiliz 
ı ver bo ıkı gayretin Cemile davftlilere izahat veı·- tere ı talebe\ .. ıı de ayrıc~ teb- Sovıv•t teblı"ğı· ka ... ro:unda yapılan. •o.n deti.şl_k 

g
e 9eklet ... . d' J.., • k ı- bava kuvvetleri i11gal altın-
r eceeını söylüyor ve ı. rik ederiz. ilk dolayıaiyle yenı bır tef ı at ... 

Kttfkas petrollerine ıahip ola- -- Mo kova 27 {a.a) - Scw-, k u proJ'eai bazırlamağ• baş· daki arazide uçmaş ve Mant 
oagız, diyorlar. '!-inci. Cephe için ı 2 M ·ı ıy· on yet lebli~i: Voıonej bölgesinde ,:~~;.,. . Ü'terinde yapılan bir mnbaıe-

1 
24 saatle l 000 kadıtr Alm~n j Bu proje ile, . memle~etın hede 5 lııgiJiz o~aA-ı düşüröl-

k d Al 
} r d k eni bir kadro teıbıt e- H G andl· nı· n ngılterede 1 Al öldürfılmüşıür. Ro~tofoı çettn iaş• durumunu taazım ve ~dare müştör. 

ma n savaşlar vlma ~a :r. mana •.ece Yd. Pro'enin 3 Ağuatoa ambura Üz•rr·ne 
Japonlara 

•• - ı.·· -ı - ı- K ı mıı- dılmekte ır. J ı e ~ 

n Uma • pns~urln muş ur. au 1 lise verileceği ıöylenm~k · Berlin 27 ( ) l ··· . YIŞ harebe!erden sonra Almaııları:·d~ec ı nçal..ları 'Ha ab.a. - .. ngı_nz 
karsı Şiddetli kay b d · · ı d. Kıta e · m org uzerıne ' 1 1 mü atad'\ ya gırı:nış er !,r. ·e çe· Dlte~ t~rafbtand Ticlaret Vke· yangııı ve lutill\k bombaları 

Makalesi o u yor lanmız a yenı mevzı eı kaletl tıcarı aa a a a ınan a- , t t M 
k ·ı · .. la,' ve bu kararların tatbika- 1

1

8 mış ır. addi basar va si-
l mı~.ır. rar ·11 

( G d
. tıDa ald faaliyetin tam zamanın vı er arasında kf\yıplar var-

Bomhay, 27 a a.)- an ı Mo11ko••, 27 (a.a.) - 15 
Alman t.ab/i~İ da icruını temin makeadiyle,\dır. 

bötön J apoolara yazdı~• bir Londra 27 (a.a.)- · Mister Temmuza kadar Almanlar ao 5 nkilet meaıurlarına, senelik D . b . 
makalede J aponll\rlO omperya Benet maden işçilerinin geli- 2 milyon asker kaybettiler. R l' 27 (a.a) - Alman mezuniyetlerini yeni bir emre 1 uız urg üzerrne 
liıt ibtiraıdarına kar4ı şiddetli •igözel bağırmalarına ve ikin Bunun 360 bini ölüdür. Ya- hl" .eı ın f bunda iki kadar kallanmıyacaklarını bildir ı )'eni hüc ii . . te ığı: Rosto cenu . t· um 
Hun kulla!.1 mı' ve dik tat r.· cı cephe i&temeleriıı e kar11ı ralılar o kadar çoktur kı Al- .. l ~k ştan sonra kuvvet 1111

• ır. 1 IJoodra 27 ( ) R d h ... . gun \ı sava --- , a.a. - ei\men 
)8ri moahaze tayda&ımdır ı- unu düşman oyununa bir man kuvvet_lerı b~nları n~.k- le tahkim edilmiı ola~ ~aka- bildirildiğine göre Doizborga 
yerek: . .. llet olı.rak tıt.vııit etmiş ve letmeıe katı gelmı:or. Y.u~ yik Şehri de zapt~dilmııtır. sbaa M anisada yapılan lbir bava a~ınında 

-DiktaWr maiyetıle mu- ikilik çıkarma bavaıuııdan hah lerce Alınan askerı teda'fıınz vaş tahrip. pike ve bom •/L Ü Ü h l 1800 kiloluk 50 den fazla 
zakere etme•. Emirler Yetir. eetmiştir. Bundan sonra: "k .. 1.. . d e yol aç- ı " .z m nıa SH Ü b h ten o uyor. uçaklarımız pıya ey . . , omba atılmıştır. Büyük bir 
Bunlar ölüm cezasile netice- c-lşçiler, lkinoi cepheaeu t Daha doğuda seri bır· Manısa 27 (a.a) -Çekir- teışkil ta f d 
lenir. Beıı dostlarımla Raat- hahttetmeyirıiz. Hiç bir şeyin Yeni Zelanda elçisi ~:~e~r.cenup il'tikametinde iler deksiz ı1zümtin en güzel mah \hücum ;• .. rn .. ~~. yapılan lıo 
le reli müz,kere ederim. Dost- eksik ol maması i9in hükftme. l . ı · sulüufı veren Manisad'l 1942 çuncu ur· 

d L el d emış ır. l ·ık " .. _ . 
larıma vereoegim oeza a sev te yarı!ım ediuiz. Herkes on ta a da zırhlı yı ı ı m~umu merasımle bor çı· , .. , • 
giden batk" birşey değildir. mümkiin oldogu kadar vazi- Londu, 27 (a.a.) _ Yeni Don havz~sı~en kıtaları saya gelmiş ve satılmıştır. Ru n 1 erın 
demi,tir. fesini yapmahdır,> demi,tir. Zelandanın va,ington elçiı..i kıtalarımız v~ UElaJenıe..,nde münasehotle borsa bayraklar- m ff k . 

--- 60b Tom9 hrp moaoleleri bak- rh:~.;:.~'!ı~:ai hareketi ol- 1• doııaomı, _vıl~yot ve parti! UVa a ıyetl Türk in ki,ilik miting kında gtirüşmek ye harp k•- ;: .. ur. fogiJizler~D 126 tankı br~Am bu ılk satışta hazır Çun.gk.in.g, .27 (a.a.)-Re&-
Londra, 27 (a.a.)-6{) hin binesi i9timaında bolonmak tahrip v~ 1200 esır alınmıştır. u unmuştur. men bıldı~ıldıgine göre Qin 

gazetecileri kişinin tophnttsanJa ikinci üzere Londraya gellnittir. Maltadaki hava hücumun kıtaları Kıyangsiye şiddetle 
oephe korulm"k için birçok Kısa bir müddet Lon'1rad• da mliteaddit lııgiliz uça~ı Müttefik İstihsal ta~rrnz ~tmi,tir. )[uvvetleri-

M ajİnOd8 hatipler söz almışlardır~ 1,9i kalaoukdır. yerde tahrip edilmiştir. Düş- kaynakları mız 'ebrın 3 kilometre yakı-
mebuso Behoo: «İkinci cep- man Manş çevresinde 6 uçak N evyork 27 ( )-l . nm~_kada~ s~kolmuttur. 

Berlin, 27 (a.a.) - Tilrk he lngiltereye karşı bir iRtilA sı·r Uf!Glc kaza•• . . . . ' 8.8, ogı- ~ıddetlı hır muharebe de· 
Baaın heyeti Frankfort, Vis- T kaybetmıştır. . hı Amerıkan i"4tihsal i(aynak- •am ediyor. 
baden Ye civarında bağları bb~rbltine bakşlaog:tır. Böyle Yeni Delbi, 27 (a.a.)- lngiliz hava kuvvetlerı Iarında tetkikatta bulunmak 

l 
ır arpte arşı aoymag.& ha. . ·ı l l ·· M" T · Ö • ve şaraphaneleri geami' •r, GI d . b' N edilen bir teblite göre Hamburg ~hrı ı e o ay arma ozere Hter Rubley oumar- ay mıae g re. 

. zır mııınızr• emış ve ınler eşr . b l t · ·· .. v 
pazar gönü Lök11emburg• gı- oe halk öep birden (Hazırız) i9incle 11 &t1bay bulunan bir lahnp, ya~~m bo~ a arı at- t~sı go1111 ..ı.., evyorka gelmiş- Rusların kıy"ı ehemm'ıyetlı' 
derek tebri geamitlerdir. Hun . . mıotır Sıvıl ah~lı kayıpları ır. I U 

cevabını vermıttır. nakliye u9agı parçalauJllıŞ, • d" 
dan ıoora Majinoda ilk yapı . .. .. vardır. 37 ıışman tayyaresı A t l Londra 27 (a a)- Taymis 
l · t"Lk& 1 1 içindekilerin bep&ı ölmut1tur. d- - -1 .. IJUS FQ ya febl • Jtr • • 
an 1• la ID arı görmöt er- F ranıaclan gelen uouru müı,tur. '•' yazdı~· bir makalede Alman-

dir. Seyahat Ren nehrinde Uçak bulutların ara&ından Melhurn 27 (a a) A 'YO&t 1 o f · I . .,... · d S ı · b . . · - .. =. . ·. · · - arın uosto u ışga ettıaı;ını 
evam ediyor. Oll'O ııf me UI çıktıktan sonra bırdenbıre hır Fin teblifi r~lya tehlığı: Yeni Ginede yazarak asıl mühim nokta 

TeşekkQr ederiz J'~ndr•, .. 27 (a.a.!-:.Ge?e- tepeye çarpmıştır. . Helsinki 27 (a.a) - Fin dü~ın~ıı teşkillerine .. ~üonm ~?n önünde Aimaıılaıın köp-
- Gaaeteınialn on betlnci yıl ral do Goloe <laveh uzer~ne t 9inde Sey )andaki Amnı tebliği: Topçularımız K b edılmış ve erzak, mubımmat ruba~ım tutmuş olması ve 

ınunaaebeti1le aamimi te•enni- Liyon mebn&o ve Sollyalıat, kan irtibat zabiti ile bir ln- l d R l b b d Ha e depoları tahrip ve bir uçak Katkasyaya ayak ba~m&sıdır. 
lerle tebrikte baluaan Adanada Üni•er1ite Profeıörü Andre . . . bolunu or- en e n~ arı 0~ ~r ımanla diişüriilmüştiir. Port Duvin- Bundan ha~ka da Ru~ların en 
•l•tetlr (10RK sôZO) arka- Ş.mit Franaadan Londraya gılı• gener:'lh de 1 a~n ~ayı~•t ;er~ırmış hQcum de üç düşman nçagı düşürül- müh!m sanayi bölRcsi olan 
d ...... t•ıekkür etlub. 1gelmittir. dn, ları pu,kurtulmu§tür. möştür. Donez havzasındaki kayıptır. 
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28 - Ten1muz - 1942 Sah YENi MERSiN Sayfa ; 2 

Askerlik Bahislari 

İskenderiyedeki Fran
sız harp gemileri 

Zayi askeri tez:kere Satılık tarlalar i LA 
Bı&nd ırmadan aldığım as Alata kc;yiiniin Karöçnknr 

kori tezkeremi zayi ettim. mevkiinde: Şarkan Hacı AJi 
iskenderun Deniz Komıı-

tanlığı Satın Alma komisyo
nundan: 

Osman. Garben Kasım Hoca Y enisiııi alacagımdıuı e~ki"i-
uiu hükmü yoktur. Şimalen Hark, Oenuben tarik 

1 hektar 4 704 mdtre mu-
.Mertıin Çevlik köyünden 

fskenderiyenin tahliyesi ha· j Silablar:oa g~lince; 8 tane Ali oglu 315 do~umlu 
linde orada bulunan Fransız 203 milimetrelik, uçaksavar ola · (995) Ül'lman Ateş 
harp gemilerinin ne olacağı rakda Süfren'de 8 tane 90 mili· 
günün meseıe1eriaden biridir. metrelik, 6 tane 31 mi~ım~t~e~ik Zayi askeri tez:kere 
Fransa mağlubiyetinden ıonra 16 tane de ağır makınehdır· 6 
İskenderiyeden ayrılamıyarak o- tane 55 lik üçüzlü lorpito kova
rada silahlarından tecrit edilen Ti vardır. Katayültle ahlan beş 
bu harp gemileri başlıca şunlar tayyareal vardır. Turvll ve Dü
dır: kesn 'in orta .silahlarında Süfre-

Loren zırhh11, Dükeın, Tur· ne nazaran bazı farklar vardır. 
vil Süfren DOgetruen kruvazör Bu iki gemld ~ 90 milimetrelik 
leri ve mü~eaddit dutroyer, de- toplar yerine ıekizer tane 75 
nizalh ve diğer küçük sıemiler • mllimctrellk vard11 ve 37 mili, 

Amiral Godfruanın kumanda. metrelik toplau 6 değil 8 dir. 
llbda bulunan bu gemilerden Ağır makinelileri 16 yerine 12 

Loren zırhlı11 1912 deniz inıaat dir. 
programına dahil olaı ak in fa Düıetruen 7249 tonluk bir 
edilmiş ve 1913 de inıaatı ta· hafif kruvazördür. 1823 de Breat 
mamlaomış eski ıistem bir tek- te yapılmıştır, 34 mil süratinde 
nedir. 22189 ton hacminde 23 dir. Mürettebatı 578 kişidir. 8 
mil süratiodedir. Sen Nazer'de tane 155 milimetrelik topu, ay• 
inşa edilmiş, 1916 da hizmete rıca uçakuvar olarak 4 tane 75 
girmiş, 1919 , 1929 •e 1934 de milimetrelik, 2 tane 47 milimet• 
tamir görmüştür. Mürettebatı relik topu ve 4 tane ağır ma• 

İzmir U rlasından aldı~ım 

askeri tezkeremi zayi ettim. 

Yeni8ini alacağımdan eskisi

nin hükmü yoktur. 

.M.erEIİD Qevlik köyünden 

Ali oglu 3lü do~umln 

Mebmed Fahri Yıldırım 

(994) 

Harita, Pıan, Makine ve 1 

inşaat Resimleri 
Tecrübeli bir Re11am 

tarafından kroki üzerine 
1130 kişidir. kinelisi vardır Torpito kovan 

Silahları ikili taretlerde 8 lan 55 lik 12 tane üçüzlüdür. ehven fiyatla Harita • Plan • 
tane 34 santimetrelik, l 4 tane Katapültle atılan 2 tayyaresi de 
13,8 nntimetrelik ve uçaksavar vardır. • 
olarak 8 tane 10 santimetrelik, Fraıııız donanmasının diğer 

Makine ve inşaat reaimleri 
yapılır. İdarehanemize mu
raeaat edilmelidir. 

12 den 16 ra kadar mü· 4 tane 47 milimetrelik, 8 tane il · 1. • 22189 t gem erıne ge ınce, on-
37 milimetrelik ve 8 tane ağır esseeatte oalısabilir. 

k. J'd . D .. t t 45 l.k luk Kurbe ve Osean ıırhhları 
ıı:a ıne ı ır . oı ane ı 

torpito kovanı ye katapültle a· İogilterededir. Yirmi mil süra- -- ·- ---- -- ---

blııın 4 deniz tayyaresi vardır . tinde olan bu zırhlılar 191 l ve 
Bu gemioin eşi olan Brö- 1912 de yapı lmış eski gemilerdir 

tany Merııelkebir hadisesinde Muharebe kruvezörlerinden Dün Haşarat içi n 
batmı4br. Öteki' eşi Provanı kerk Franııada tamirde, Straz-
~işi hükumeti emrinde Tulon burg sağlam olarak Tulondadır. 
lımanındadır. Otuz beş bio tonluk yeni zırhlı 

K.ruvazörlerdcn Süfren ile 1 d R . ı· - O k d J B 1 ar an ış ıyo a ar a, an ar 
Turvil ve Dükesn ufak tefek , K bl k d d T · aza an a a ır. ayyare gemı 
farklarla birbirine eş 10,000 er • B ·ı J d k v E 'l 

111 earn ı e an ar e mı 

tonluk atır kruvazörlerdlr. 1925 B t k ·· 1 · M t• 'kt er en ruvazor erı ar ını e, 
1927 senelerinde inşa edilmişler ki' · K d 
dir. Süratleri 32- 34 mildir. Bun tayyare nn ıyesı oman an 
lnrdan Tunil ile Dükesn teerü- f est Tulonda, Lamot Pike kru· 

Tesirli 

Flit 

rabbaı . 

Arpaç Bah'i' köyiinün 
Bozkoy"k mevkiinde: Şarkım 
çamlık, Gı.rben Kaş, Şiınalen 
Kooa .MuH, Oeııuben tarik. 

1 Hektar 3785 Metre M. 

1 - Domuz burnu, A rsus arası telefon hattı 

inşaatına talih zuhur etmemesi üzerine ihale 10 
güu ınliddetle temdit edilerek ö 1-7-942 cuma 
gii nü saat 16 da yapılacaktır. [ Ac.;ık eksil l raıe 1 

2 - Keşif bedeli 5812 lira olup nıu vakkat 
teminat 436 liradır. 

Arpaç köyünde: 
6 

.. rben 3 - Hu i~e ait keşif ve şartnameler her gii n 
Şarkım Hayhk, .. 

saylık, şimalen değirmen oca Deniz komutanlığında görülebilir. 
gı, Oeuuben Deli M.ehmed 4 - Taliplerin ihale gün ve saatiııde ıınn·ak . 

tarlas: . kat tenıiııallarile beraber f ~·kendenın Deniz ko-
ı Hektar 8785 Metre M 

rnulanlığıuda toplanacak komisyona mii ı acaalları 
Alata köyünün Kargacık [997] 

mevki inde: 
Şarkan çamlık, Garben 

çay, Şimalen Hacı Osmao, 
Oenuben Top9n Hasan evlat-

i 1 a n 
Cey~an Belediye Riyasetin~en: 

lan. 25 Jira asli maaşla Ceylıau beledivc nıesul 
ı Hektar 8380 Metre M. muhasipliği ıuiinhaldir. . 

Arpa9 köyünün Bozkoyak Meınurin kanumuadaki evsafı haiz olaular111 
mevkiinde: k 

1 
h' evrakı nıüshilelcrile Ceyhan Belediye rivasetirıa 

Şarka.o Babacı bra ım .. . ~ • • ., 
tarlası. Garben 8aylık. Şima- nıuracaatla~ı ılan ohınuı·. (995) 28 .30 2 _ .. 
lon Saylık. Oeunben NeRİp i 1 a n 
tarlası. 

2 Hektar 2015 Metre M. Mersin Liman işleri Türk 
Arpa9 köyünün 

mevkimde: 
Kargıcık Anonim Şirketinden: 

Şarkıan tarik. Garbee dAre 
Şimalen Kaş, Oennben kaş. 

ı 2 Hektar 218 Metre M. 

As. Po~. 350 Hadımköy 

j L.Ş. Tgın. Ş~v k~te müracaat 

Zayi ikamet tezkeresi 

Mersin Liman Şirketinin 1942 yılı biri[jci altı aylık 
tarife devresinde tatbik edilmek üzere Yüksek Münakalat 
Vek~letince tastik buyurulan tahmil ve tahliye tarifesi ı 
Haziran 942 tarihinden itibaren idaremizce tatbikine ha~· 
lanmışlır. Keyfiyet ilgililere il~n olunur. (956) 

14-17-21 .24 .. 28 

Satılık Motosikletleı-
belerinde 36,2 mil sürat göster· 
miştır. Mürettebatlara 605 şer 
kişidir. 

vazörü SaygGnda, diğer kruva-

zörlerin de büyük bir kısmı Tu- UCUZ SATllMAK TADIR 
26-U 942 tarih ve 2911°62 yeni Vandfrer ve Ardiye marka iki nıolo 

sayı \ı Mımün Emniyet mü-
lon ve Dakardadır. K. 

Kilosu: Toplan 120 
Peı·aken<le ı 30 kuru~tur 

dörlögiinden aJdıgım ikamet siklet satılıktır. Yeui Mersin idarehane ine mii-

Sivas Komiaer muavini
miz Vana gidiyor 

tezkerenıi zayi ettim. Yenisi- racaat. 1-3 
ui alac11.gımdan eRkıtünin btik-

Emoiret Müdürlüğli oi urın· ı mü olınatlı~ıuı ilan ederim. 

d , ~ k d b' .. Dectarke, 
raı waı e ır e ın e 

Belediyesinin bir 
teşebbüsü 

a ::;o.u hava eı>oeu ıtıeı B · tb ' t ş · k t ' d 

Şehrimiz komiıer muavinle· ğiııde (Türkie) lioarethanesine (998) Mühendis 
rlod-:n İ1a Hikmet Pekyavuz müracaat. (981) Mersin 

Sivas - Belediyemiz çok ı Van vilayeti komiael' muavin i
yerinde bir teşebbüıe ıirişmek 
tedir. Halkın yakacak ihtiyacı ğine ve boşalan tehrimiz komi· 
için (2000,000) kilo kadar odun ıer muavinliğine de Konya ko· 
getirerek halka maliyeti flatile miser muavinlerinden Tahsin 
satacaktır. Memleketimizin ya- Atalay tayin edilmişlerdir. 
kacak işi en J,aştct gelen bir ih· 
tiyaç olduğuna göre bu hayırlı 
teşebbüsü tükranla karşılaraı. 

Yeni tedrisat 
müfettİfİ 

Halid Atef 
Bir müddet eyvel rahat11z

lıjındao dolayı lstanbala gltmiı 
olan Mersin ithalatçı ye ihracat 

çı birlikleri müracaat büroıu 
Balıkesir Tiliyeti ilk tedrl. f' B H r d At h 

ut müfeltitlerinden Sırrı Oy şe ı ay a 1 eş şe • 
r'mı' e do- mu-" ve vazifelerine man vilayetimiz tedrl1at müfet-

1 
1 z n y 

tişliğine tayin edildiği haber başlamıştır. 
alınmıştır. 1 ----

1 
Numarasız 

Yeni Veteriner biaikletler 
tay in edildi Ehliyet.iz, numara11z ve fe-

Bu yıl Yükıek Ziraat enati· 
tüıüodeki Veteriner hkülteain· 
den mezun olanlardan Aziz Yıl
dmm viliyetimi:z Veterinerliği· 
ne tayin edilmiştir. 

Adliyede tayinler 

nersiı. biıikletler dGn bir yokla· 

ma sonunda belediye zabıta 

memurları tarafından yakalan· 

mı~ ve sahipleri cezaya çarptı• 

rılmı~lardır. 

Hayvanlara dalak 

i ı a n 
As~eri Satmalma ~emisyonundan: 

Muvakkat 
Mikdlll'ı Muhammen bedeli teminat mikdarı ÜİDMİ 

kilo Lira Kr. Lira Kr. 

K<1yun eti 12600 113'0 00 850 50 
Sı~ır eti 12600 5040 00 378 00 

Yukarıda yazıh iki kalenı et satın alınacak

tır. 2490 sayılı kanuna göre kapalı zarf usuliyle 
ihalesi yapılacaktır. 

Taliplerin 7 -8-942 giinü saaı 12 de Mersin 
Askerlik Şubesi Satnı alma komisyonuua ıniira
caatları .ve şartnameyi öğrenmeleri ilan olunur. 

(988) 25-28-30-5 

i 1 a n 
Sı~~at va içtimai Muavenet müdürlügün~en 

40 lira maath Tarsus ıulh af iSi re 
hukuk hakimliğine terfian Bolu 

Muhtaç ailelerin çocuklarına dağıtılnıak iize-
2000 kilo ı.ercihaıı toz veya kesnıe şeker ah-

bikim muavini Sabahat Kurtu· ikinci posta olarak Meraioin nacaktır. 
luş ... o lira maatlı dokuzuncu Fındık p1nar yaylası civarında Toz şekerin ıuuhanımen bedeli 19 20 lira, 
derece Mut sorgu haklınli~ine yayılmakta olan sürülerde 6140 k . h b d l" 2 !) 2 O )" <l 
terfian Oyer sorgu hakimi R ı za h d l k ul şt kesme ~e · erını JHU ammeıı e e 1 v ıra ır. ayvana a a aş111 vur mu ur 'i 

Alparslan, .;o lira maaşlı doku- Bundan sonra elvanlı nahiyesin • V t'l'lllek istiyeulerin yii'lde 7 ,5 ınuvakkat lenıi- 1 zuncu drrece Tarsa sorgu hii· • . •. .. 
kimliA-lne terfian Oyer sorg u de küçük fındık yayla11 civarın- natlarile beraher ıhale guuu olan 3-8-94 2 pa- , 

T. İş. Bankası 
Küçük tasarruf he•apları 

19 4 2 
ikramiye planı 

KEŞIDELER 

2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 ikinciteşriu 
TARiHL~RiNDE YAPILIR 

____ 1942 ikramiyeleri---. 
1 adet 

3 > 

2 > 

3 > 

10 » 
40 > 

50 > 

200 > 

200 > 

2000 
1000 

750 
500 
250 
100 
50 
25 
10 

Liralık = 2000.- JJir.t. 

,. = 3000.- > 

• = 1500.- » 
> - 1500.- .. 
> - 2500.- » 
.. - 4000.·- » 
• - 2500. ·- > 

> - 5000. - » 
> = 2000.- » 

Türkire le Bankasına para ratırmakl~ ralnu: para birikıir
mie ve faiz alınıe olmaz, arni zamanda taliioizi de denemiıı 
olursunuz. . (1) --------------------- -

Yeni Mersin 
·, 

NUSHA.SI 5 KURUŞTUR. 
Abone 
Şeraiti { Türkife için Hariç için 

Senelik 
Alb ayhk 
Oç ,, 
Bir 

1200 
600 
300 
100 

kunış 

" 
" ,. 

2000 kuruş 
1000 " 
500 " 

Yoktur. 

hakimi Fehmi Okutan tayin e- daki sürülere aşı vurulacaktır zarlcsi "ÜllÜ saat 11 de nıiidiirlükte nıiiteşekkii Resmi il~natın satın 15 kuruştur. 
dilmiflerdlr. ı Mahalline veteriner gönderilmiş • b •• . --------------•----------• 

Kendilerini tebrik ederiz. tir. komısyoua nıuracaatları. (967) ·18-21.24-28 , Yeni Merain Maib a ınd H1ı~ıJmı tıı 


