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Telefon No. 82 
Y•lı \ Saiı 
15 426~ 

ingilizlerin Alman 
lara hitabı 

Bozanti yolunda ingiıterede 
Herkes 

D.demiryollarında 

feci bir kaza Asker 
Bir otomobil devrildi. Şoför QI k 

Havadan 
Kazaya uğrıyacaklara 

tazminat verilecek 

cezanızı 

vereceğiz 
ve bir yolcu öldü aca Ankara 2d - Münakalat bir müddet içinde çalış:namatı 

Vekilliğ i , Devlet Demiryolların- intaç edecek yaralanma halinde 
da .ukua relen kazalar •onunda elll Ura •erileeektir. 

Bir de ağır yarah var. • f • ölenlerin varislf'rine ve yarala• Parasız seyahat eden Devlet 
Mısırın ehemmıye ı naoların kendilerine tazminat Demiryolları memur ve müatah· 

nedir? verilmesi hakkında çok isabetli demlerinin bu kanunla alacak-
Loodra 29 (a.a) - Bu Evvelki ~ün Bo1.<tntı yo- ı tır. Kaza haber alınır alın- bir kanun projesi hazırlamıştır. ları tazminat diğer tazminatları 

akcı.am radyo ile Almanya ya h~nda .. !k~ kişinin ölümü ve maz derhal müddeiumumilik d 29 { ) _ Ya- Projeye g~r~ harp halinin 1 na zarar getirmiyecektir. Bu 
~ b k d lt l l . LOP. ra a .a . "l" meydana gettrdığı buaualar ha- tazminata kartıhk olmak" üzere 

hitab eden hava komutanı .
1
r ışın~n e af'ır yara anma t~hki~at~ başl.amış v_e .ö enle- oa~cı memleketlerdekı logı 1~ riç olmak iizere idarenin •unu her yolcudan paraaız ıeyahat 

Hari üçüncü Reieh' in baştan sıyl~ netıcelerı en feci bir kazıı rın gomuhnesıne musaade e· lerı :ı askere alınması hakkın taksiri bulunsan baluamaaın, edenler müstesna, banliyölerde 
baş'.:l cezalandırıiacaA"ını bom- ohntıitlır. . _ dilmi§tir. daki kanun Avam Kamarasın 

1 

vuku• gelen tren kazaları ve ıo para, ana hatlarde s kuruıu 
ba ve uçak bazırh~ının İngil· _ Evvelkı gun TarsuıJtan Kaza şehrimizde haber da reye konulmadan kabul çarpumaJaranda ölenler, mal~l l geçmemek üzere munzam ücret 
terede en son haddine vardıRı ~ç y~lcu alarak Boz~ntı is- alınır almmu lngiliz yol şir- edilmiştir, !~alanla~ ve ya~alananlara taamı- alınacaklar. 
Dl Amerikada da evveJ~ iki tıkametmde harekAt eden in- iceti tarafından kara mahalli- I · ve mıili müdafaa na- oat verılecektır. Tazminat mlk- Banliyö trenlerinde bir haf-. r ş ' k t• öf l . . c; • t ölüm halinde veya herbanrl talık •eyahat k ti d 12 ıs 
sonra dörde çıkacağını ondan ~1 ız . ır e · 1 er erınden Si- ne otomobiller gönderilmış ve z11 ı bu ~ünasebetle demiştır ~rı k ıanç temin edemiyecek günlükl d 26•'b~ran laknl d. 

f d lıfKelı Hasan 1tf D . . l 1 d h l h d ~·1 bar a er en ' ırayı ar an sonra kar, yağmur ırtına e- . . . . Ol'i U ervışın ölüler ~ yar~ ı . ~r a şe - ~İ: Bu a~kerl bir mesele et5ı ekilde tam malüliyet halinde 52, üç aylıklardan ise 156 kuru 
maden ıuuttetik tayyarelerinin ıdare ettıRı Şlrket otomobili rimize getirılmıştır. Yaralı dir. Müttefik milletleriu mü· ~lanlara bin lira, kıımi maluli- munzam ücret ahaacaktır. Proj! 
Almanya üzerine akm edecek Boza~1tı~ın ~amalan mevkiine hastahaneye yatınlmış ölüie- dafaası iç:rı elimizdeki kaynak yette beşyüz _lir~, bir aydan faz ·~~ esbabı mucibe JayihHına 
leriui Lildirmi11tir gelmıştır. Ru mevkiin bir ta- rin tedfin merasimi yapılmış larm azmimizi her türlü şüp- la çahtmamagı ıntaçll~dl~n yar~- ~ore alınacak olan b\I munzam 

raf ı d' k ı halinde ylze 1 ıra, bır ucretler bir yılda 850 b" 11 
ıo ay müddetle In,.iltere ı d 1 

yo ı~er tara fı uçurum- tır. . . ~ rf • t T he karşısında bnlundurma~a aa~~:cı.n fazla ve bir aydan az tutnıalr;adır. ın ra 
yi bombardım!in eden Alman \ ?r. Henuz anlaşıl~mayan B_ır~ Turk ı ğerı ogı 1~ içinciir .. B~11 .. da kartın servısler h-----------------------
tıyyarelerini hatırlatan komu· hır ~ebept~n bu .mevkıde oto- olan ıkı \(a~a ~uıbanmın c~ de Jahıldı r . v·ıa" yet·ım·ıze v ., . 
tan, insan ve m!lzeme kaybı mohıi bırdenbıre uçuruma ?az~ marası~ı.nde ~~rsın.rn Bu ilk evvel Mısırda .tat~ 1 •• ..., eri en Yen 1 
m hasarları anlatmış bu müd yuvarlanmıştır. . ıler.ı gelenle~ı ıl~ lngılız ~·~· bik edilecektir. Zira Ken?ı vı ogretmenler 
de~ zarfmda a~ sayıda uçakla . Oldukça .v•1ksek bı r mev· ketı müıne~sıllerı . ~e lngı~ı~ l~yetiuiıı mlidafa~sı. İngılter~ 
mukabele ediyorduk. Şimdi kıden otomohıl uçur_u~a d?g- konsolo~u ıle tng ı lız kolonısı için ne ise Mısıl' ıçın de aynı 
biz hücum ediyomz. Fakat rn yuvarlaml'ken ı~mdekıl~r bulunmuştur.- . dır 
siz bize az tayyare gönderi kurtulamamış ve şöfcr Dervış Bu fecı kazadan dolayı 

sunuz. a m a bu hucumla d ı · ı· ş · k · · 'k · r smdan mühendis Ddvard Lan ol uğu ngı ız ır etıoe ve 
ın~ı ~m gllyesıle ve merha- dadell ölınüQ ve diğer bir yol kederli ailelerind taziyetlerimi 

ingiliz 
Adalarına 

Y k d _ yor ile yolculardan lngiliz teba · ıka:ı.a kurbanlarının mensup 

metsızce yapılacaktır "il • 

. cu da a~ır surette yaralanmıı zı sunarız. istila vaki olursa 

Aıman•:~~:sıar• ı. Hintliler 

ögretmen okuJlarındau 

mezun olup vilayetimiz em-
. aerilen ügretmenlerin 
rıne " 
ıulluını y3z1yorn•: 

Miijgan Ozgüner (lsmir-

den) 
Oemilc Timuçin (Koııyadan) 
Moazzez Önen > 

Sı..at DemirMeren > 

Eatma Halo~Ju > 

Melah"t Akgül » 
Ali Osman Sönmes {AJırna) 
Abmet Yazıcı :t 

R~mzi lıhan > 

Haıuuı Akyürek (SivaRtan) 
Hunlardan ba~ka •iliyeti

miz omrine muhtelif vilayet
lerden 8 öğretmen nakil &u
retil4' verilmi,tir. Yeni me
zunlara atılacakları yeni ha-

J yatta ha~arılar dileriz. 

ingilterede 
komünist 
faaliyeti Çok istikl81 

JJon.l ra , 29 (ıl .a )-Hıırbi 
ye Miisteşarı A vıun kıunara
ımıda l ngi liz Adalarının iRtİ 
l fl;ıı halin de kilise çıuılarıııın 

çalınacağını acl l\ya akrn kıta
lnrı çıkaca~ı zamanki teılbir-

lolil Balen » 
M.ukaıldeı'I Kiper (lsmirden)) Haher aldığımıza göre 
Nermin Son cer » j yeni tnezun ların tayinlerine 
Melahat Enöktom ( İRtan bol) br.~laumak üzeredir. uerlin 29 <a.a) - Yarı Fazla ı·st·ıyor 

resmi veril~ıı habere töre do- . 
~uaaki vaziyet ve 2inci cep- Mısırda 
he imkAnları hakkında İngiliz Moıkova 29 (a.a) -Roy· Ankarıı, 29 (R 6.) -·Bir-
•e Amerikan basınıuın yazı- terin hususl muhabiri yazıyor: le~miş ıııillotıerin harpten Harp 
ları Almauyttda hususi al~ka O~n alı~an . haberler . Rostofla sonra flintlistana i~tikl81 ve. K l.. . 29 (a a) - Mısır 
ile takip edilmektedir. İngiliz Ak man ılerı hareketıne karşı rileceğine dl\ir lıi r bevanııa. l ~ ~ıre . i kesiminde Bttrlin 29 (IL.a) - · Berliu 
1 1 So l . d k" oyan Rus kıtalarının çok . cep ıesının şıma . . .. 
ere •yet er arasın .• 1 a?· mt) k-ı . . . meleri veya hir yuvarlak ma miittefik taarruz hartkell e- gaz6telttd :M aıwlın111ın doğunı 

!eri ıuılatnııştır . 

Musolininin 
Doğum günü 

Hamiyetin 
Muhteşem 
abideleri 

laşmaya göre komınternın di .ş n vazıyette kald_ı~ını bıl sa toplanl\rak ~imdide•ı hu 1 . tl"d" Sllh akşamına l d[uiimö miinaR"betile ho 
Brita dahili işlerine ka- rıyor. Bunun sebebı Alman . . 1emmıye ı ır. 1 ı ha- yı . K 

nyanm ·t . K _ . larm birkaç defa daha Rus- işin hallı. llunlara ılaveten kadar gelen tamım ayıc gün hınaretlı makaleler ne~r iirkçii köyüue gittik. 
rıımayaca~ı sarı ıtı . omunıst 1 · . . . · f · ı · ve Avus- kt dirler Yold · 
f ı" ... .., 1 ası ·se dikkati ara üstün olmasıdır HindiRtıuı VsJi umnını&ınııı berlere göre rıgı ıı . 

1 
etme 6 

• a yenı yapılmış bet,.o 
aak ıyektıtndı~ ar m · 

1 
Stalingrad . istikametinde de Hiııtlileştirihneıü de hahiR tralyah r.erıup kıtaları _madyılıe bir kHprü ve kUyde ~ıbbi şart 

çe me e ır. Alm l "L• 1 . l J 0 111da muca e Macaristancla mı·ıtı" lara tıygun ı· u d"l . b" an ar ıaı JO tal:ipedıyor. meuuo eılilıuektodir. tara arı ara.. - m ordu- ~" e ı mış ır 
• Rostoftaki Almanlar cenub\ . . etmektedir. Bu hucu birlik cami ve köy kanununun tat 

iapanya haricıye doğru atlamaktadırlar. Bura- B. B . O. moharrırı~e nıın te~ebbüsü elinde tuttıı~u bik edilmekte oldoltn:ıu mub-
d ·· h lı · · d 1 ıl 'li ı · HndRpeşte, 29 (a.a .) - üç "' h · a demiryol merkezi bomba- gore onon arıcın " ng - na bir delil olabi ır. t~lif ~l\bad:Lki faaliyetlerle mü 

nazırının 88)'0 atı lanmıetır. Almanların ileri terenin Hiudistana harpten ayrı ayrı grup halinde ça- şabede ettik. 

a- hareketini durd•ırmak zordur. lloııra tam istiklal verilmesi Ru• haberlerini hşau eski muharipler Milli y 1 B 1. 29 ( ) Bazı r 0 nmnzda t.eiiadiif ede-
er ın a a - Stlllinarad?. uelen tehlı·k., vaidi de i.vi tesir yapacaktır. k "b · MiitlafKa federailyoııu ismi 

1 • . N l'I l!l "' Al l rın le zı ı rek bize refakl\t eden köylü · zeteler ıpanya Harıcıye azırı D_on taarruzundaııdır. Voloada Garanti olmau bile böyle bir man a altında birleşmiştir . 
d k .., A k ı u · M ye bu aLidelerin kimin tara-

Seranoa'un Liabona ve ora an ı gemiler de bavadan bom vaitl iyi karşılanacı1.~tır. BerJin 29 (a.a) - s er ayeın acar camiuıoıo t d 
Berline gideceği hakkında ha- bardıman d"l 1. d hfelden verilen habere gö- dahili nizamuıa kuvvet ver- ın an ya~ıldı~nu Rorduk. 

e ı me.te ir. Bu- Bu buhrandan sonra iyi ma k M d 
udiıler ne,retmektedlrler. nun m~ııası .Almanların I00-1 . h b . olarak te- re Rug kıtaları Voronejde İ mektir. Macar Başvekili Ka- . er.~ııı ~ tüccardan B. 

Alman Hariciye Nazırlıtında 150 kilometre kadar Voloaya hır ~ıılaş~a a erı Alman mevzilerine boş yere lay: Tabrip9i aıurlara karşı ~ahrı ... Gurnıımin kendi pıueıu 
yaldaımıq ol al J Son 2 lskkı edılır. hu-:ctım etmektedir. Moskova· taştan dıvar karmak istiyo. ıle. vucuda getirildigini ve bö1le bir ziyaret hakkında .... ~ m ı ır. n 4: h 

. saatte Almanların "Dondan A •k da dan verilen haberl0rde Alman ruz. Macar a&kerleri Macar . ır de yatılı okul yaptırmak 
lumat mevcut detildır. "eçlikleri ver ~eniıletilmiştir. merı a k t l ' arasında büyük kayıp burlotlarının vazifeıüııi temin ta&avvurunda bulnndoğunu; 
/ -, Burada bırleif'n Alman 4 mi iyon l~ra ;;du~undan ve bir_ t~me- icin dö~ii~iilmektedir. söyledi. 

Teşekkür teıekkülleri ileri harekete de- nin de çok kayıp v.erdığınden • Biz İZllhatı alırken yapı 
vam etmek\edir. Rus karşı asker var imlıa edildi~inden bahsedil- Çrnde harp I ian ve cemiyet hiY.met.ine tah 

U u ·· dür htlcumu da gittikçe şirtd~tl·n· 
Matbuat mum ,111.u mektedir. "' mektedir. Çnnking 29 (a.a) ~- Çin HİR edilen eıerlerde lıauıiyetin 

vekili hzeddin Nişbur ga- R Vaşington 29 (s,a) - Halbuki bu tümen dotu a~_kerl sö,zciisü _Cumartesi gü- ihtişRmıııı •e Türk Rsnatmın 
ısetewiıin on betinoi yıldö- UI tebliği RozveJt gazeteciler kongre- da hiçbir harbe girmemiştir. nu Yatng ı demıryolu üzerinde kudretini görmekle feragatin 
nümü münasebetile bir teb- Moakon 29 (a a) - Gece B d başka kayıp verdiA"i muvaLakıyetler elde etmiştir ta.hii bulunan mauzaruı kar-

k yarııı neşredilen reıınf tebli~e Rinde A frikanrn 4 milyon as- tın an . - l d . 
rik telgrafı gönderere Re- • ... . . sövleuen dığer tuman er, e A . şıRında Fahri Oöraoiye bu 
•• kette bolonmuştur. göre kıtalarımız 18 Temmuzda keri olduRunu Roylemıştır. R. k t 1 . na ka'Jıplar ver merıkada trenler Rahada 6WIUif te11kil ederek 

Voroaejde Simen Kayada şid- Hunun 3 600 000 i kara .us ı 8. .arı - 1 v 
Matbuat Umom miidör detli harpler yapmaktadır. Di- • ' dırmektedır. kaldırılıyor. böyle e~~rler viiouda ~etire · 

vekiJimiııe bakkıruızda göı1- ter cephelerde ehemmiyetli bir da oJdugıına g<•r~ Am~ri.ks Bundan başka 10 Tem- Vaşington, 29 (a.a.)-Mü- rek bRmıy~t erhabııııu köy 

terdili t•veooühten dolayı şey yoktur.. .. . BirJe,ik devletlerı huıbıye muzdan bugüne kadar bu ke nakalat RerviRi miidürii oto- kalkınmas11HJa fili allka~ın• 
teşekkttr etmeyi bir borç Fiolanddıya kortfezıtndeb l ~Oo:> nazırının eTve1oe tahmin et- simde 700 tank tahrip eiil- blii4 i~leyen . yerlerde trerıleriu görmekle iftihar dnyoyornz. tonda Oç lıman aşı ı a ırı -
biJiriı. tiıti rakama yaklaşmıthr. miştir. kaldırılacagını aöylemiatir. M. Aydiner 
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2 - Tenımuz - 19-i2 Çarşamba 

Amerikada birlesen 

YEN·I MERSiN Sayfa ; 2 • 

1 

Meşhur mülteciler 
ne yapıyorlar? 

Köy rehberi 
ikinci tab'ı çıktı 

Uzuo zamanlar nahiye mü· 
dürlüklerinde bulunmuş ve bu 
•uretle köy mevzuları üzerinde 

Şimali Amerika yetmlt beş J Möt.e rl!ngdir. Şim~i ~~erikada tetkikler yıpnıış olan B. Miblim 
seneden beri Avrupadan her sene f ycnı bır tiyatro pıyeaını tamam Aydıner tarafından hazırlanan 
biolrrce mültecinin yerleşmek la mak Üzeredir. köy rehberi adlı kitabın ikinci 
üzere gittiği bir yerdir. Bir arr.- Tarihi romanlariyle meşhur tab'ı yapılmıştır. 
lık bu akın pek fazla b r derece Norveçli muharrir Sigrid Uadest Köylünün kalkınmaaına nid 
yi bulmuş •e Amerika muhace- Amcrikada oldutu gibi Avuı• mevzuları ihtiva ed~n ve Dahi· 
ret kanunlariyle hicreti, tahdit tralyah romancı, şair tiyatro 
etmek lüzumunu duymuştur. muharriri ve fiylozof franz Ver Jiye Vekaletinin bu buauaa aid 
İçinde bulunduğumuz hıup A- fel de Amerikadadır. emirlerini, talia:atlarını cami 
merilıaya gene mültecilerin git- t 928 de <Garp cephe.inde bulunan bu eseri köylülerimize 
mesine sebep olmuştur. Bunla· sükunet var!.> romanrn\n mcş- tavaiyc ederiz. 
rın içinde dünya mikya :nda hur müellifi ise ıcnelerdenberi Yeni Mersin matbaaaından 
şöhret sahibi olanları da pek Amerikadadır. f mil Lud.-ig de temin edilebilir. 
çc.ktur Biı bu yazıda bu şöhret neşir faaHyetioe Amcrikada de· 
aahi'Ji hakkıoda malümat vere- vam ediyor. Son zamanlarda Satılık Ev ve araa 
ceğiz. ı' birkaç veni eseri çıkmıttır. l 

d Merı~inin b11aniye ml\halle 
• • • 19ıo mQtarekeain en sonra 

1'r m ff k ~inde Hastahane oi•arında 

• 
1 LAN 

1 araua tapu ıicil muhafızlığından 
Mahallesi 
Şehit Mustafa 

» )) 

Çataklı 

» 

.. 

O insi 
Ana 

Hane 

Hane 

» 

> 

Vakfın i11mi 
Hacı Miri 

HUDUDU 
Sağı ayni vakfa ait hane ırnlu ve önii ta· 

rik arkaıı Murat hanesi. 
Efga.n mescidi Sağı Cabbar hanesi sola Ahdulgani haue-

1\İ arka~ı D~vut hanesi önü yoJ. 
Mahmut paşa Şa.rkan yol garhen ark ve .Niyazi meclre 

)) 

» 

Ne odaları vakfa ait evJAttan ziya bane.ıi kıh 
l&ıü tarikiam ve tarikilıas ve Rıdvan vere~e 
leri. 

Şarkan tarik garben vakıf hanesi şimalen 
vakıf hllna oennben vakıf hane v~ evleri. 

Şarkan vakıf hane garben vakıf hane şi
malen ve oenuben vak\f Lan~. 

Yukarıda budut ve evsafı yazılı (5) parça l'ayri menkul vakfiye i11ıadcn senetıiz olarak Tar
, ,. , Takıf tarafından itbu ıayri menkullerin ıenede bağlanmaııını istemiştir Sebep ve sureti tasar 
r~ u t~h~lk için 20-8-942 günü maballlo~ OJeaıur gönderileceğinden bu yerde alikai taaarrufiye ye 

sı et~ıtı olanlar TarH müıbet eyrafdarıle. birlikte bu müddet içinde Taraua tapa aicll muhafızht 
D' muracaatları ve yevmi muayyende keşıf ınaballinde bulunmaları ilin olunur. (1007) 

Orta Avrupanın edebi şah· Amerikaya gitm~.e uva a 
. tl ·. d · · b- i ~ ·ımd"ı olan, birkaç Fransız muharrir 278 No. lo 6\" ve bitişiğin----------~-----------·-----------------
aıye erın en yırmı ..-ş , .., A dr T / Ja ~ 
B" l ik Amerikada bulunmakta araa1nda bilhaa•• ~ e Morua, deki arsa satılıktır. Buratll I ar•u• tapu •İci mıı arızlığından: 
ıreş J - ı R J k Marıten vej • 

dır Bunlara en mühim Fran;;ız u' omen, a k -h· 
0

' 1 805 ziıadır. Mahallesi Cinsi Vakfm ismi HUDUDU 
mu.barrirlerinden altı11nın dalBernaoos gibi ç~t :u 

1= fab- .lh, iki oda, bir mutbab, Zorbazbark Bahçe Gazazzade Sağı ırmak, f!olu Ali kemiksiz ve Rama-
ilive edilmesi lizımd1r. siyetler buluoma a ır. eşbur 

. . . . tayyareci ve romancı Antuao ve koridorlndnr. Almak iati- zan hane ve babçe~i arkası yeni mezarlık 
Bunların yırmı~ı ~mi'ık~ya dö Sentekzüberi, a>eşhur karı yenlerin mezkdr evde oturan önü yol. 

941 den aoora gitm:ıştır. _çklerın- koca ilim Küri'lerio kızı Eva ı:ıabibi 011aıan Akınana möra > Tahtaoi delirmeo Oeooet hatun Şarkan tarikiam garben deıtirmen su arkı 
den on altı11 Amerıkada ı amet K- . d k · Amerikada bul e . . . ura c eza a- l (1 3) · 1 kf k4 "t k b lerioln birine• yeya ıkıuci yılında 

1 
d dır oaat arı. - şıma en •a ı mez ura aı . nn ar ı oeno en 

. . nan ar araııın • K M lngiliz.ce roml\n, şhr ve aaırc R ı dan ve muha . ara ebm,de ait değirmen Sait ve Stiley-
- omancı ar rrır 

gibi edebi eserler yucude getir· 1 . h . b iki de ealdıind Kı·ra/ı L B h man haneleri 
d D k crın cpaı, e en R a ÇB 

mitler ~e bastırmışlar ır. 0 uz daha hararetle yuı hayatına de· > Harap çakal de- Men9ek baba Şarkao degirmen garbPn Taransi Meb-
eser bılhasaa n.uvaff~k oldmufş vam ediyorlar. Memleketlerin Hastahane caddesin- girmen 'lrla&l ıned vakfından Sadık pa~a ile miişterek on 
ve rağbet kazanarak bırkaç e a d k k 1 yahut atlatt k f . . en uza a ış, 1 - de 12 dekar bir bahce abrit..aıı şiınaleu aynı fabrika oenuben 1akf1 
tabedılmlştır. tarı tehlikeler ve ditcr iinıiller • mezkftre ait ark. 

Bu muharrirleıden en met- onlar<ian yalnız ikisini mahvet· icara verilecektir. 
huru Tomaa Mandır.Nobcl edebi miştir. Bunlardan en me•huru Yukarıda hudut ve evsafa yazılı S par9a gayrimenkul vakfiye isnaden ~enet8İ7. olarak. Tar-
mükiifatını k.azanmış olan bu ro Brezilyada .. ahi bir buhran •o· isteklilerin Yeni l1er- suı vakıfı tarafından iobu gayrimenkullerin ıenede bağianmasım üıtemiştir. Sebep ve sureli 
maocı şimdi Şimali Amerikan~n nunda ve bu buhran. aai_kaıiylc Sİll basımeVİ idare me- taRarrufu tahkik için 16-8.942 günü mahalline IDAmur gönderile~eğinden bu yerle aJ~kai 
Pasifik uhillod~ bir tehriode ölen Stcfan Zv•Y'l dığerı Ernıt .., •• tasarrufiye ve zilyetliA'i olanlar varsa müsbet enaldarile birlikte bu müddet içinde Tarsus 
yerleşıni,tir ve yazdığı yeni eser Toller'dir. lllUrluguua muracaatları tapu sicil mubafız\ığma müracaatları ve yevmi mtıayyende keşif mahallinde bulunmaları 
ler Amerikalı okuyucular tara- Mülteciler araaınd• Amerika. 2-3 ilAn olunur. ( 1008) 
f ındao büyük bar rağbet görmek da, elliye yakın da mu..'lkişinas --~-- -- -- __ , ___ ------- _.. _ _.. __ 

tedlr. vard ır. Bunı~rın en muhim Ve • 1 n ,· 1 " 
Man ailcıi içinde meşhur meşhurları ltalyan orkestra tefi 1 a 8 n 

olan yalnız Toma d~,r!il ddir . O- Arturo Toı~arıi~İ itle s,;;ili~t~~ Asker"ı Satınalma Lomı"syonundan.· 
nun knrdeşi Henrib ıv an n meş perasıoın e~kı or11 eıı ra 1 Tarsus Tapu Sicil Mu~afuhğm~&n: 1\ 
bar bir romancıdır . Birçok lisan Klem perer ve gene A lman or
lnra tcrccme edilmif, meşhur kutra şeflerinden, Haydn'io ve 
eııerlefioden biri, Marlen Ditrib' Mozarın eıerlerlni icra editlek.i 
in Emil Yaoioga ile bernber oy- unatile meşhur Bruno Valter 

Muvakkat 
Mikdarı M.nbammen hedeli teminat mikdarı 

nadığı <mavi melek'> fılimir.e dir. 

Mahallesi 
Çataklı 

Oiusi 

Htne 

Vakfın ismi 
Mndorlu 

Hududu 
Sagı solu ve arka81 ır
mak Malimnt yoluk 

haneıü iinü yol. mevzuu yeren c.Profesör Unrah Muıikişinaılar arasında iıim 
romanıdır. Tomas Man,ın oğlu leri bizde pek bilinmlyeo nıu- Sofular 
Klaus Man da Çaykovski'oio gaoni ve muganniyeler viyolo
bn7ahna dair güzel bir biyoğrc1fi oi.t ve plyaoiatler epeyi kabarık 
yazmıttır. Gene Tomas'ın kızı bir yekun teşkil etmektedir. 

)) > Sagı Hacı Mulla Ahmet 
vere e i bane11i solu Ala 
dağlı Muhmet haneei 
arkası tenekeoi Mehmet 

Erika Mao iıe Amerikada yeni Amerikaya hicret edip oi•· I 
şöhret kazanmağa batlaynn bir beten az bir sermaye ile işe l b"nesi önü yol. 
muharr;rdir. başlayıp bir iki sene içinde mu· ı Y ukarıd l d f l 2 · k 

Nobel edebiyat mükafatım •affak olan Avrupa mülteciler . . a ın ut ve evsa 1 yazı 1 parça gayrımen UJ 

kazaı.an muharrirlerdeo iki kişi de hayli çok okuduğu, Anupa vakfıye ı~uaıien senetsiz olarak Tarsuı vakıfı tarafından 
daha Hirleşik Amerlkada _bulun· da bQ~ük müeueseluin başında 'ıişbtı gayrı ~P.ukuHerio senede ba~lanmasını istemiştir. Se
ma ktadır. Bunlardan bı11 r.ı"avi ·~CD hıc~ete mecbur kalıp ~m~· hep ve suretı tasarrufu tahkik için 80-8-942 günü mahalli-
kup TC c.arılarıo hayatı> eser- 11kada uıe başlayan buyuk ış 1 ır gönd ·ı . d 1 l"k . 1· 
lerinin müelHfi Belçikalı Moriı adamları da g-ene epeyidir. K. ne me~~ . erı eceaın en bu yer e a. d aı. t~sarru ıye ve 

zil yethğı olanlar varga müsbet evrak1arıle bırlıkte bu müd 
• 
1 i n 

Maarif mü~ürlüğün~en 
Sanat okullarına özel elektrik talebe 

alınacak: 
1 - Ortaokul mcıuıılarıudau ve lisenin muh

telif s11ııf1arı11dan buluuau talebelerden Sanat 
okulları öıel Elektrikcilik şu besine ~1 illi ~liidafaa 

Vekaleti uanı ' 'e hesabına parasız yatılı talebe 
ahnacak.qr. · 

''ü 2-... .. 
guııu 

2 - imtihanlar, Maarif nılidiirliiğüııde 
Eyllil 1942 tarihiue rasthyau Çarşamba 
yapılacaktır. 

3 - Talipler, Ağustos soııurıa kadar M:ıarif 
ıuiidfn·lüğüne ıuüı·acaat edeceklerdir. 

A - istida 
B - Nüfus cüzdanı. 
C - Aşı kağıdı. 
() . Okul vesikası 
E - 4X6 ebadrnda dört f oloğraf 
F - Orta okul nıezuııu oldukları veya lisenin • 

heriıaııgi bir sınıfında11 ~yı ıldıktau sonra aradan 

det içinde Tarsus tapu sicil muhafızlığına müracaatları ve 
yevmı muayyende keşif mahallinde bulunmaları ila.n olu-
nur. ( I002) ___ i_l _a n 

Daimi [ncümen Riyasetinden: 
~lcrsin ve Tarsus memleket hastahanelerinin 

bir yıllık ekmek, sa~e ve zeytinyağ, odun, kö
mür, gaz, sabun,_ ~eker, çay, süt ve yoğurt, ko
yun ve sığır, eLl ıle yaş ''e kuru sebze ihtiyacı 
açık oksiltnıeye konulmuştur. 

Bu maddelerin hepsinin n1uvakkat ten1inatı 
Mersinin (1064) ve Tarsusun (707) liradır. 

ihale 30 Tenınıuz 942 Perşenıbe günü saat 
ı O da Daimi Encünıende icra edilecektir. 

ısteklileriu ilıaledeu evvel tenıinat akçala1·11u 
yatırmaları IAzımaır. (937) 12· ı 8-24-30 

Zayi ekmek· karneleri 1 

Mönindon ıı.Jdıgım 20140 
~0141. 20142 N o. lo ekmek 
karnelerimi zı.yi ettim. Yeni-
lerini alacağımdan eHkilerin 
hükmü yoktur. 

Zayi ekmek karnesi 
Mereinden aldı~ım 1910-i, 

19105, 19106, 19107' 19108 
N o. ln karnelerimi zayi ettim 
yenilerini alaoagımdtn eekile 
rinin bükmii yoktur. 

kilo Lira Kr L" K . ıra r. 
Koyan eti 12600 11340 00 850 50 
Sığır eti 12600 5040 00 378 00 

Yukarıda yazılı iki kalen1 et satın alınacak

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

Taliplerin 7 -8-942 giinü saaı 12 de Mersin 
Askerlik Şubesi Satın alma komisyonuna müra
caatları ve şartnameyi öğrenmeleri ilitn olunur. 

(988) 25-28--30-5 

i 1 a n 
Cey~an Belediye Riyasetinden: 
25 lira asli nıaaşlı Ceyhan belediye 

n1uhasipliği münhaldir. 
nıesul 

Menıurin kanuuuudaki evsafı haiz 
evrakı n1üsbitelerile Ceyhan f{clediye 
nıüracaatları ilan olunur. (9 9 5) 

olanların 

riyasetiııe 

21.30 2 

~~~LADWI§ - @~~lRı& f@lRı 
DOK.TOR 

ASLAN YAKUP 
Türkiye ve Ruaya tıp fakültelerin· 

den diplomalı ve Almanyada 
tahsil etmif. 

.. 

1
• Hastalarını her gün saat 9-12 ve 15 den 1 7 

ye kadar kabul ve tedavi eder. 

M ersı. Il Yoğurt Pazara No. 1 
Telefon : 172 zaman geçmiş ise polisçe hlisııüahlak vesikası. 

4 . Taliplerin sılılai muayeneleri en az iki 
kişilik bir doktor heyeti tarafmdan yapılacaktır. 

Mahmudiye malıallesinde 
Zöytinli b b9e caddesin

de 99 N o. evde Ane 

Mahmudiye mahallesinde 
167 ıokak 3 No. evde _______ ,.w•·----------------

Alakadarlara derhal tebliğini rica ederinı. (1012) Alır 
Kaymak oglu A..li Yakıoıl 

(1013) 
Yeni Menin Mstha11P111'1a. :Bıu:1Juı1 , tir 


