
-- - --- -- --- -- - -~·--- --- --- -- -

Kış yakl:t~ıy . ır. Binlerce çocuk 

gfizlerirıi MİZ len gelect'lk yudırnJt 
çevircıi,ıir 

Q<ıcuk Eıürgeme Kurorun 

8•'Jtbt Tfl tJauım J.:eırfy&t 

}(ftdtirft 

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 
' ••• ••uu h•tm•• . •• ı 

Pazar 
25 

ı lnoi taerln 
t9(2 

Genel Merkezi Sayısı 5 ktHUŞ 
Telefon No. 82 

Yılı 1 Sayı 
16 4340 Gt.tNDELl:K SİY ASf HABER FİKIR Ci-A.ZETESI 

Güvenilecek 
Değer 

Selim t;arper 

Mersinin derdi Elektrik meselesidir 
----- --

Üç gün elektrik yok diyen şirket beşinci 
olduğu halde elektrik vermiyor. 

gün 

19 Valilik 
Ekmeklik hububat 
alacak ınernur sayısı 
hakkındaki TicHret 
Vekilliğinin ~ualiue 

cevap verdi 

Dahillye Vekiliınizin 
riyaseti cıltında 

Bir valiler 
! toplantısı 
yapıldı 

insanlar, rerek tek olarak. 
gere1c: topluluk halinde rahat ve 
ıikin bir hayat sürl"bildiklni 
geçmiş zamanlara ait bir alı•
kanlıkla, güvenilecek değer diye 
türlü madenleri, eşyayı yeya 
kağıdı bir tarafa yığn aklan n 
yığdıkları bu türlü putlara ina
nıp tap'liıaktaa yavaş ya••• vaz 
geçiyorlar; belki tecrübe ile an
lıyorlar ki bu madenler, bu eşya 
vt!ya kitıt, topluluğun emrinde 
birer vaaıta, ilet veya i.tihlik 
maddesinden batlı• blr,ey değil 
dir •e tek adama düşen ödev 
buuluın faydasız yere iırafının 
önune geçmekten ibarettir; çün• 
kü iuaf ol•n•n her parça bir 
muhtacın payıdır. 

Memleket büyüklerinin buı 
işe elkoymasını istiyoruz Ankara - Hütün memur A11kartt - Dahiliye Ve· 

ve iicretlilerlıı, ı;.ıütekait, dul, killi~irıde, Dahiliye Vekilimiz 

Yet
im ve bunların b.e.,;leme~e B. Recep Peker'i;-ı reisliginde 

$irktiti birkaç "'L"ll kt 'k ,. • · , T k l. lerın t· b l d" 
. Ilı e rı ~ırketi ka~aııçıeı koyrnllsını ıstıyoroııı:. 8 .. mecbur oldukla rı a.ımse l& 1 "Te e e ıye reisimiz R 

hırdenbıre elekt mak d"l k d h"l lan N 1' d 
Elektrik 

akı:ıam evvel 

ri~i kesti. 
8" 1 e ıırulmu' bir •ir- litimiz ışador: n askeri bareme a ı 0 - evzal an O~ıtıı, lstanbul 

ket iRe hn ııoktada haklı ol- -Elektrik Şirketi bo~ön- lar ailelerinin e~mekli" hubu- vdi ve belediye reisi li. Löıfi 
da~ana kabul etwek lazıaı- kii sarfiyatı bilbaRH hosuRi bat ihtiyaçları toprak m.ahsul Kırdıır, lımir valisi B. Sabri 
dır. ZirR geceleri en çok elek möeıcseseler<l" tahdide tılbi teri ofi~ince temin edı_lruek Önay, Bursa valisi B. Fazlı 
trik sarfeden mfi.,sseMeler mü tııtırnn bu suretle .şehrin her ıizere bunların nüfus mıktarı Güleç, Erıkişe~;r valisi B. Ha
teınaJiyen oer6yau verilen taratı~a Riyıuıerı ve miitesavi · Tıcaıel VekilliAince valilikler· mıt Oskay ve Kastamonu va
bat üzeriııdedir. ~ekilde cereyan •ermek im- den sorulmuştu . lis~ .Mithat. Altıokun iştirakile 

Hi9 kimsenin haberi yok-

tu. Akşam lıerke11in evine dö
neoegi. yahnt geoe işlerine 

de•ıun edeceği ıta \tte elektrik 
olmaması berke~io hayretini 

muoip olmu~tu. Biı de mat
baada elektri~i oeklerken ni-

Elektrik cereyanı kesil"'n klnı basıl olaoağı g;bi maki· Bu ıorguya 19 valilikten mnhım bır toplantı yapılmış 
yerler de bir ka

9 
sıuıayi ruü- nenin ömrönii de hu suretle gelmiş ve bu •alilikler tır. Konuşulan meselelerin ba 

lnun oğlunun bu yağma 

hırsının saikleri, ilk çağlardan 
batlayıp düne kadar bütün uf• 
balariyle tetkik edilecek olana, 
bonun önce komşuıaaa ve sonra 
blru da kendlıine güveaııizliti· 
nin verdiği korkuya dayaadıtı 
görülür; hepimiz biliriz ki korka 
inıanın kafHını da gönlünü de 
bulandırar; ı,te bu ıözde ihtiyat 
tedbiri, bulınık kafa ile yapılan 
bir hesabın neticuldlr. ilk çat
laun yahti lnaanlyle dünün me
deni inaanı araeında bu i'te gö
ze çarpan yegine fark, yığalu. 
eşyanın ilk çağlara niıbetJe dün 
yükte biraz daha hafif olmaeıa
dan ibarettir; i•te bu yolda, bin 
den fazla yılın kaydettiği ilerle
me! 

hayet EIJktrik Şirketine te

lefon ettik. Birinci, ikinci, 

ü9öncii telefonlar nttticesinde 
şunu anladık. 

esıtesui ile aehrin eu kesif bir müddet olıon daha uzat- cev~.P bu maksatla lüzumlu şında bu villyetlerin iaşe du-
v emı ıne . O' 1 k r 

ikametg&b tnıutakat'ıdır. mış dlmaz m'yız' hububat talısi8 edilmiştır. ı- rumu ge ma te< ır: 
Fakat bi~ biliyoruz Klektrik Şirketi daha şi~ ~er valilikler_iı~ de s~r~tle ce- • 

ki. Elektrik Şirketi bir ka· diden iiç giiıı dedili möddetı vsp vermeleri ıs enmıştır. 1 T ıca ret 
- :Elektrik yokmuş. 

Nihayet gazetecilik dama
rımız galebe çaldı. 

zanç miiesseseıü de~il hir dördiincii gön olddu!'b
0 

.. bfa~:: Vekı·•ıı·g..., ·ı 
amm., mtiesseseııidir. Batın verenezse VtulH .. - Yeni a:serr) 1 
dilediği gibi taRarrof etmekte vaziyete düşmemel4i için her y • b · k 
hakkı olmaması icabetmez- baldo bo teklif ettiğimi& şe- elçimiz enı '' onun 

-Hi9 olmazsa halka ıl&n 
edini.ı. ~eh rin •aziyeti ve bu 

mi' kil üzerinde hiraıı diitünorek hazır /ıyor 
Şirketin Elektrik makı- karar vermegi doğru olor Hareket ·etti 

günkü dorum maH\m. Eltıt
rigi olaııJara petrol •ermi. 

yorlar. Elektri~i olanlar moın 

nelerinin eskimesi ve ~aire de kanaatindeyiz. 
yalmz şirketi değil hepimizi Elel<trik Şirketi ( Yeni 
alAkaılıH eder. Bu ıııebepten Meniu) irı hu teklifini her 

alsııı da g.-cey i 
dedik. 

geçirttin .. biz şirketin hugönüuii de~il, halde gözden geçirmek nua
yar111111ı yanı ikide birde ka- ket!t11 göRterir. B'ıi, daha 
ranhk kalmaktan •İfade te· dogrusa Yeni Mersin sötun
melli olarak karanhklarda Jarında bötiin Mersin halkı
kalmamak i9in şirketten da- :u ::la tenvir e<1tıc~k oluril& 
ba ziyade düştirıöyoroz. herhalde Merı;ıioin ınkRık ~s

Okuyucularını dikkat etmif 
olacaklerd" ki yukarda l\k çat· 
latın vah,i insanlyle .. dü11k6 in
san> ı lur.şıla,tırdım ; bu <dünkü, 
ıözl üstünde bllhaua durayo• 
rum ; zira .. buıünkü> insanın 

tek· inHn olarak bu hodkimhk 
tan jr;ter iıtemez vazgeçmek 
aoıuada kaldığını görüyoruı; 

tek·inun bu zoru duymuştur. 

Çünkü yukardan beri babsede
geldi~im bu türlü değerlere olan 
glveeloe .şüphe ve tereddüt ka
blmıştır. 

Biraz sonra gazetemizde 
netretti~imiz ilin geldi. 

loean-oğlu zamanla anlama
ya başlamı,tır ki, yer ylzinde 
tek aşamanın imkinı yoklar 
ve komşa:ıunun varhğı yine 
kendı varhtı için gereklidir; in
sanın yüreğinde bu duygunun 
doğma iyle beraber komşusunu 

ya,ataıak için kendi hanlarına 

bir 11nır tanı•ak duyg•ıu da 
ayarımı,tır. Kcı••uıuııun işleıiııe 

muHll:ıt olan düzeoa;:ıJlğin, baş
kalarının Ye tn ıonunda lıendiıl 
nln de düzenini bozduğuııu in· 
un· otlu anlamağa başladığı 
güadcnberi toplalak • dunusu 
unılnıi olank yerleşmiştir; işte 
o gün yarının arife!i<İir: bagün 
dür! 

J3u anlı,ıhnea cyığmağu 

karşı aldığı•ız. duru111la, topla
)uğun urarnıa olaralıı: tek·inıa

nın hoc kim bir duygu ile yıt· 
nı11ını keahtllğ ' mia, yani dol•• 
nuı.ı ı• ulun •addelerln yolun• 
tıkadığını kudetti~imb anlaşıl
mılıdır; aira bu tür)G yıtmak 
topluluğa lıarfı bir ı•çtur. 

Topluluğun meofaatlarını 
baltalayan baln, kendi bi11diti 
dah lıesen ahmaktul 

• • • 
lılı çağlardan dine kader 

ıırçen yüa yıllar boyumca, iuan 
otl•nun değer diye taaıdıf ı ve 
taınndığı maddeler me kadar 

Bu ilan üzerine iiç gön. 
itik t"bammülö göze aldık. 

Bn eRhada da gaı~te.mizde 
Elektrik Şirketinde hir rİ<'a
da bolaudok: 

- Her cereyan kHilince 
hep aynı yer keailiyor. Bunu 
bir sıraya koyun .. dedik. 

Elektrik şirketi bisa ver 
diği i•ahatta makineden •un
dan bundan hlhsederek 

(olmaz) diye cevap verdi. 

Bagöu geHşigözel toplantı- ranlıkta kalan halkını ıevın
lar, •>yun l'e eglencelt'r için dirmiş olıır . Zira ışehrirı bir 
boAoıi evl6rden itibaren hö- tarafında elektrik pırıl pırıl 
yiik mnesseselere kadar 06- .. marken aynı •"b dn di~er 

· k. ı& kışia oad-
ıaps1z şekilde ..arfedilen elekt tarahncla ı, mc~e ld 
riltin yarırı (Şirketin dediıti desinde elektrik oldogo ha e 

e e · STfke cad-
makine bozokluQ'o veM&ire elli adım paralel 

1 ı 
olnr i8e) tamamen ke11ileoe· d"siode elektrik olmamaı1ı 

Yl·ı·zo·· nden balkın kör kandil 
gini diiföııerek şu teklifte b.i şir-
holunnyoruz. Bu hasusta mem altında kalma&ını ta 

1 

leket höyüklerinin dt'I bu i,e ket de muvafık gfümez. 

C.H.P. Sili/ ke 
kaza kongresi 

Silifke 
iBelediye 
1 • 

·Riyasetı 
O B P S· ı fk k S"ılı'fked"" Belediye intiba-

• • · 1 ı t auto kım başlaıımıt, idare heyetinin hir "' 
grt!11İ 23.10.942 aııma gtinu"' 1 bı ıon' erıni• yeoi beledıye sene ik 91lhıtnıa •o be1114p ra- v 

Balkni ulonunda kalahahk DJ""OJı"sı· ı"lk toplaııtunnda B. porları ittifakla kabul edil- ~ 
bir dinleyici huzurıınd• kong- mi~, ocak ve u~hiyeJer koog- Sami A ikam yeniden ittifakla 
re ı iyutıtiııe seçi it-o Tışoco nıhi) ui t.elf'gt-1ıi uıİınmi mec reJ.,rinde teshit edilen dilek- belediye reiıliğine se9miştir. 
JiEı aaaııııııdan B. Halil Dölek in ler ii•eriııdfl çok dikkat ve B. Sami A ikanı tebrik 

idarellindt\ toplanwıştır. husu1yetle Juı olarak bu bu t>der başuılu di)uiz. 
Ebedi şef Atatiirkön aıi• 11u&ta gereklı kararlar v~ril- --===""!!!!!~~!!!""''!!"-~""'!'!'~~......,--

İrl\1ırıtlarına PODl!DZ saygı ve mittir. bırakan bir feragat ve metanet 
Milli 'ef J .. met lnönöoe kar- Yeoi idare heyetine bir le nelere gö{ıü• ıeri7orlarl Bu 
şı sarsı}JDH baAlılık tezahür- değiıtiklikle e11ki idare heyeti Dev-Sav•••n ıor unda ayakta 

teri ıuatnoda mösakerelere · tekrar saçiJmi~tir. dur111ata Jiyık olan ayakta ka· 
labilect ktlr. Türk nılllctirıln ta• 

-

dlşaıeaıi•tir ııelu De{ler ıayıl- beuph bir tarzda çalışma1111dan ribi ba,taaba•• bir ıa••• deıta• 
mas ol•••tur.. d • . I çıkan değerlerin •Üeade getirdi· ıdu· bahtımızın parladığı gln 

Tek-inun için etı,mıyen n • 
bir Deter •ardır ruh kuvyetlil gl ıenet, toplulu~un e~ tindeki ı ler de oldu, karardığı günler de. 

Topluluk için dttışmiyea bir Hrvettir. Am• hiçbir zorluktan röıümüa 
Deter yardır. Eu aıAnadakl de- lnsaıılık, tarıbi boyuua bel yalmadı, dedelerimizden bhe 
terli i11u11larıe topluluğu ol· ki 1aşadıt,mııı günler kadar zor miru kalan bu rubu bh de genç 

111ılal luaaı iıın11 7ep·~nden ııl· ıünler görm••iştir. Milletler liği•İze aşılayabiliuek·ki bizim 
ul yuıflar ruh llııuvvehn en çı- d" -ı- d" · v a g'ırrai9ler ı"ç"ın .. azifel•rla en mukaddeıi ır 
kaa va .. flardıı; lıaralater, ablilır, 0 u• arım ıa •••" • " "' 
cuaut bt p bu kökün dallandır milyonlarla inıan i11n dıtı bir • ye evlitlHllllıaın •) nı ruhla 
Bu vaııfta lmHeların her faali- ,ey utıuma 1 a:ı lnrpaıadın caa sevgili Türk Yurdu için nöbeti 

Tıcaret VekillıAince hazır 
Ankara - Bern elçıliği- lan~n "Ticaret odaları borsa 

ne tAyin edildigini evvelce lar ve ~~mat hirlikleri kamın 
haber verdiğimiz R. y aku~ projesi:. tel kik edilmek üzere 
Kadri Karaosma~oğlıı _yenı vekıllı~in harp akoı omisi bü
vazifesi başına gıtmek uzere rosuna verilmiştir. 
ekspres\e şehrim~zd_en Jıtan
bula bırekel etmııtır. B. Ya
kup Kadri Ankara .. g~r!nda 
kalabalık bir dost kutlesı ta

rafındau uğurl~nmıştır. 

Vurgunculukla mücadele 
Belediyecileri aydın 

/atacak bir büro 
kuruldu 

Garp cepheainJe 
hava faaliyeti 

Lond·a (a .~) - Bri· 
tanya ta yyare!11 1 i Bola11da - . 
Almanya hududu üıeriııdeki 
ve Alm:uıyadaki hedetlere dün 
~uvarfakıyetle hiicum ed•lıniş 
tır. 

Masquito tipindeki hafif 
tayyareler de garbi Almanyayı 

Belediyelerin fiyat miira· bombalamışlar ve Lorieadıki 
kabet1i vA vıırgunciılukla mü· deniz ve denİ7ahı üssüne şid~ 

detli bir akın yıtpmışlardır, Bu 
cıde!e i~leriı.ıde f~a\iyati ııi ta- hiıcum iki sene:ıberi Lorien'e 

kip ve beledıy~lerı bu hıısus~a yapıla(j ilk ağır gündüz akım 
tenvir ve ~kaz:tmek ıı~ •re Tı dır .. Dün lnRilterenin cı::nubi 
caret Vekıllı~uıde mııteha!'sıs garbı ve şarlı: sahilleri bomba 

elemanlardan mürekkep bir lanmıştır, Hasar ve zayiat az 

f 1. dır 
bü'O kuıulmuı ve aa ıyete · 

başlamıştır. ----
Şili mihverle 
harbedecek 

Şili 8ıt.ııtiya~oM 28 (R.) -
Bazı Şili gazeteleri yeni Şili 
hi.ikftmetiııin mihverle mtina· 
Rebetil'i keaece~iııi yRzm~kta 

dırlar. Rn gazeteler ha ha
vadisi hiıy iik burflerle ver· 

mektedir, 

Santiyagoda 
nümoyİf 

bir 

N evyork 2:-l (R ) - Satı· 

tiyagoda biıı kadar Katolik 

öniverıiteli Amerika sefareti 

öni.inde nümayiş yapmıştır. 

Niimayiş9iltır tevkıf ethlmiş 

bili.ban serhegt bır&kılmıştır 
Ta le heler Sovtır V tıhuu 

--
M ocor Bo,ııel.ilinin 

ı6ylevi 

Peşte {a a) - M!ear 
Ba~vekilı Kalhy kfndi seçim 
b-ı o. ge~n olan Lgeı ,de bir nu-
t u.k . ıöylE mişt;r . Başvekil de
mıştır ki: 

_''Benim hliktlmetim hir 
part' hükOmeti deai~, harp 
eden bir milletin hüh'ımetidir. 
Bu harpte MacaristamD istik

~H mevzuub3bi~tir. Her kes 
ehrıdeu gelen yardımı yapma 
hdır. Bu lı~u bi kazanacaTr .,ız. 

Çünkü Lizim askerrerimiz 
h1ı P meydaııiaı uıda gayet ce-

surane dö~üşmektedirler. u 
~ 

deilfml,tlr... Süı dü,klnlerioin 
boyunlarına .. tıkluı lnıaa lıe· 
miklerindea tutun da renkli to· 
b••lara, ca11ı parçalarını, iıı el 
tan~ler(n~, ltkb• pırlutalara 
,aeJiııceye lradu aclu .aöadea 

J•U bir Deter •Ücude ıetirir ve . la d" · · öllm &izden aldıklarına ••bit olarsak 
b•alara11 yıAılaıanadae milli eer- yerıyor , ye ee 111nıne nntku,ıa proteıto için lopları 

(RADYO> dıklarıııı 11üylemi,lerdir. 
Tet dotar; karakterli, ahlikla, aHlp o)umuya lııadar da llurafe aa auttu bize ... 
ceaaretll JaHmlarım a et odlu Ye i lerdeki k•lar1•ıalara ıölaule 

Çocuk ddvoaı Cum
huriyet ddvoıaaır. 
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27 - 1 iııei Teşrin - 1942 Sah 

Mersin ve Havalisi 

Kurtuluş 

hail.ra/ar,ı 

YAZAN: 

Emin Aslan 
KAR AK AŞ 

"İlk mücadelede Mersin 
ve havnlisi fedai müfre 
u•leri U m u m grub 
kumar dnaı,. J 

savaşı 

------------------------------------------· -ı:J-

Heyeti ınezktlre iki ist" hbnrnt elrttch U\yin erterek ırnide vu· 
zlielerir.~ göndeınıekte<lırler. iki Uç odttlık tıir hastarıe lertibi de 
mukarrerdir. 

Jfor halde bum. ı ınnfrezeniz için de lıir knrargfih ve melce 
olma ı ahvali ınalıaJliyeye göre mll\'ttfık vn ınutnhık lıulundugun 
dan ona göre tertilıHtınıza zl\ti rımeri de sarfı fıkir etmeniz ~imdi 
dı:ıı lilzımdır. 

Baki maruzat ('Ok ise de ınülfıkatıınızrtn arz olunacağından 
şimdilik bu kadar ile iktifn ediyoruz olhalıta efendim . 

Müfrezeniz zabitanından Yağdıı teşkilatına memur 

Mustcf.:ı Noil Mirza 

Ben e asen Taşnttk c ıııiyeti l~rmenllerl lutaftttrlarından bazı 

larıııın ().fağttradtt bulunan Ermeni ve Humları ttleyhirnize •eş\·ik 
etmek için) ~uiniyetle ~hığnraya geldiklerinden şllphelenerek 

tertibat ıılınış ve uılifrezeleriıne şu emri vernı"ştim: 

Mttğara 1li Şubat :l;\2 

Müfrezeler emri 
[Ynlnn. müfreu:lcrimin :zabitanına mahsustur.] 

:\1ftllde ı - Yarın şefakla her bülnk; hölllk merkezlerinde 
ikişer muhafız hırnkınak nıevcutlarlyle ve mevcut nisbetinde bir 
neferin diğer nefere ~öz!ı işitilecek d~ıH•ede nakltt tertibatı xl

mak üzere nmğıırn muhasara edileC'eklir. 
Madde 2 - Bntnn hölnk kumaudnnları arkttdıışlarını bu vazi 

yeti bOIUklerine a:ctırttıktan sonra tekmil haberini hana her lıö
lOk kumandanı 11yrı ayrı malOınat verecek mağaradan hiç bir 
şahsın sivil olsun ztthit olsnıı \'f' lfllıis hıılundıığn forrııtt ne olur 
sıı olsun emri resmim olıııııdıkça hiçbir kim e dtthilıleu hariC'e 
çıkmayacak; hari~·ten gelenler her kını olıırsa ol. un vesika ibraz 
et e ve en bOyOk zahit formasını httııııl bulunsa hile doğrudan 
dotrruva bana getirilecektir. 

Mttctde S - BölUk kumandanları ttrkadaşlarım bu vazifeyi 
yani; bölüklerine Abluktt tertibatını aldırdıktan sonra ıııUlıim hir 
ınOzakere zımnında nezdinıe gelecekler<lir. Bu geC'e devriyeler 
lttrafın<hm derdest edilen iki meçhul şahsın clerde~tinde fedakl\r
hk gösteren OçOncn hölliğe mensup iki ıtrkttda~ıını ikişer lira ile 
ml\kafat nakdiye ile taltif elliııı. Fedakıir ve kahramnn nılll'reze 
lerimin ktthranıan evlfıtlarını her vnkit Jıöyle görmEk isterim. 
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Zayi e~mek karneleri 
Mer"lirıılcn lliılı~ı m 2!13 l 7, 

1 • 

YENi IERSIN 

i 1 a n 
Anamur Malmüdiirlüğünden. 

Tahmin edilen Cinai 

Satılık: ev 
CHm

0

ŞHıf mahallesir de 
67 inci sokakta 77 r nm'lralı 

) luymet 

ı ıo oo Tarla 

Mıktan 
M. H. 

Mevkii 

20 2 ı 8 Kil ise iistü 

HUDUDU e ı1 !latılıktır. 
Almaıc L tıyenleı in bele

dıye il alında kasap B. Zııke

riya Menemer cio,!?lıına mm a-

115000 

l 
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1 

1 

' j 100 00 " 

5o oo 
'' 

275 70 ,, arkası 

9 l 90 " ,, 

Şarkan ilacı Bedri hendeği, şinıa
len, garbeu ve cerauhen lıentlt'k. 

Ş2rkaıı Çavu~ prnarı deresi, gar·_ 
ben sığır tarağı ve ~ol, ·;imalt1 ıı Kir
yakove IJacı Hasan, cenu be11 H urn 

cıatla ı ı. 'i-15 
(1313) 

Sat~hl{ tarla 
kilisesi ve koca hendek Menteş köyünde kayıtlı . 

Ş k bıııuııi'ltı ve l\apıloren koyıı-
ar ·au çavuş puıaı·ı deresi ve al'a mm Sıkı::.oren mevkiinde eski 

bacı Nikola, garueu sığır tai·ağ'ı ve o l ı;ıı so dönıim tarla sır lıktı!' 
yol, şiıualeıı Kir\·ako ccmıbeıı ara fa lıp oh, rıı· r m matbaamız 
bacı Nikola. .. . ıdar o memıır•ına mtiraraat-

45 95 Kilise üsıü Şarkau arnbacı Nikola tarl~sı, şiuıa •ı.uı. <1329> 5- 5 

len num kahyası kiryako, garbeu 
) ol, cenuben Hunı kalı' asmdaıa nıet· · Doktor 
ruk tarla. . 

Bir cins ve tahmin edilen kıymeti yukarıda ~· azılı R u nı 1 :n<l aıı nu·lru ~ 4 l - Çocuk Esırgeme Kurıımıı 

Hayri Ozban 

parça tura 8-10-942 tarihinden 28-10-942 ıaf'iltiııe k~dar ~O ~üıı nıiid- sıııem~ 
1 

itıio;.ali rleki mua· 

1 detle sat~~a .. çıkarılmıştır. Talip olanların ihale günii olaıı ~ 8-1tl-9..ı2 •;ar- Y" IH lı · 1 H 1 dr 1 r stıı.IF.rll J 

,~a.mba gunu 3aat 10 da .~uamur nıalnıüdürlüğiiude nıüteşekkiJ ilıale ko- "''ks ı ~ıhı hlııle ba lamış-
1 nıısyonuna müracaatları ilan olunur. (1327) 18-21-24-27 tıı . 

• 1 
/çel Vi/ciye~i Na!a ~üdiirlüfünden: 1 
Giliudire - Anamur yolu üzerindeki Anamur 

ahşap köprüsiiniin kenar ayak anroşmam yapı'-
1 nıası 3921.85 liralık keşif üzerinden açık eksih-
1 meye konulmuştur. 1 

~~ksiltıue 7- ı 1- 942 tarihine müsadif cumar. ' 

1 
tesi günü saat 11 de Nafia müdiirlüğiinde yapı
lacaktır. 

1 Muvakkat teminat mikdarı 294. l' liradır . 
Tt>liplarin Ticaret odası vesika~ı, eksiitnu:- 1 

den en geç 3 gün evvel Nafia müdürlüğünden ' 

alacakl3rı ehliyet vesikası ve teminat makbuzla- ' 
rile ~iiniinde komisyona nıüracaatları. ( ı 34 7) ' 

22-27-1-6 

GARANTİLİ 

D fı n.ya 11 ı n eı1 sağlan 
1943 ode Alman 
' 

Lorenz Radyoları Ve Radyo 
parçaları 

Resmi acnnteı11e gelnıiştir 
Garantili Radyo tamir edilir 

ve 
Şekerleme, Bisküvi, Çikolat, Valiz 
ayakkabı gelmiştir. Silifke 

haberleri 2 3 :3 ı s, 2 :rn ı B u rı maralı t1 k -
Köşkerler karşısında 

liiehmed Gediz 
t
mttk karneltırirni z"vi ~tti ın -----·-----------------

Ytrnıleriııi Rll\ca~ım<luı eMkı- .. --------------==--------• 
ıı .. lı""k .. kt a o Silifke (Huıusi) - Bele:iiye 'rınıu 11 mu yo ar. 

mizin uklind~ almış olduğu Sogıı kHıı c:addelilİ l:lü HO 

çok yerinde tedbirle halkın ek· kak 90 .N o. evde 
1 

Mersin inhisarlar Miidürlü-' 
Zekiye Pamoktıın 

(1358) ğünden: 
mek ibtiyacrnı karşılamak için 
kifl miktarda ucuz fiatla buğ· 
day mubayaası yapıldığınd n 
ekmeğiıı altı yüz gramı on alh 8 1 çinkolu ve 213 çiukosuz boş sandıklar i 
kuruştan satılmakta ve şehrimi· l L k k 
ze gelen misafirler içia de fırın ayi ftarne açı arlırnıa~a onulmuştur. 
ıarda ihtiyat ekmek bulunduruı- ~ı . 1 1.1 it 2 .. 9 .... , Tal İJ)leriu iııhisarlar miidürlüuüne müracaat-

k d 
a IHtllfll tm ıt uıFlım ı ı J " 

ma ta ır. . l · l 
G . k k nnı:nıualı 6ktnek karneını za- a şarluamesıni görmeleri ve ihale günii o an 

eçcn ıeoenın ura ıreçme 

•inden tohum için sıkıntıda bu- yi ot tim. Yeııisirıi e.lacıı~ım-

1
2- l l · 9-1 2 pazartesi günü saat 14 de bulunmala -

lunan çiftçirııizin bu ihtiyacı dan es:.:i~ıııın lıiik mü yok t nr: rt ve IU İiZ3) ede. başlamadan. bir saat evvel lemi-
Ziraat Vekaletince nazarı dik- MalımuJiye IDf\U&llc~iu 
kate alınmış Ofis an barında bu- deıı Suloy mıuı Kaza1 ııafı mu vak kalası olan 14 lıranın makbuz ıuuka 
hınan buğday ve arpadan ç ı ftçi ( ı:159) lıilinde nıüdü : iyel veznesiue yatırmaları ilan 
ye tohumluk: verilmesi munfık il 
görülmüştür. 1 olunur. <1328) 18·23. 27 .. ı 

Bu aene fıstık ve 6U&am Zayi mülıür 
mahsu lü çok bereketli olmuştur. 1 (Gürcü) namiyle yazılı 
Her iki m ah•ulün de hararetli t' k zı. ı ınühriimt1 azaen za yı 
alıcısı vardır. Siıam 70-75 fıs· ı . 
tık 52-55 kurUŞ a"UIDda talı{• eltim. 

Ademi iktidar 11e Belgevıeklitine 
1 

Sayın ıniişterile imize 
Müşterilerim izi nıeıııııun eı mek ~aye~ile 

istanbuldaıı veni lıir .. 
ve kadın ço~apıarıııııı Goml . k u tası 
fiyatrndaki arıı~ı ~üzöııii!ıdc lutaral. kat;ak 

telleri tamir ici11 bir: 
• 

Makine ve tamir ustası getirtilmiştir 
Mutedil fiyatlarla istenilen her şekilde er ek göm

le~i yao1 ır;:makta ve çorap tamir ettirilmektedir. 

Müessesemizde kadın elhisclt)ri için kap
lama diiğnıeler de yapılmaktadır. 

Mersin: Gümnik meydanı No. 17-18 
Ali Andiç 

1 

maktadır. ! .Mezkur mühürle hiç kim· KARŞI 
1 C134fı) 

- - - -- - -- -- --~· ---~-------

Belediyemiz gıda maddeleri seye borcum yoktur. Yenisinı 

nin satış fiatları için etiket ko- ı yaptıracdğımdaıı fSki mührün 
nulmasını mecburi kılmıştır. Be· _ _ . 
1 d . t b"t d"I f" tl tmkmu olmadığı ıl~n oluour. e ıyece ea ı e ı en ıya ar . 
sıkı bir surette kontrol edilmek Taı surnn bağlar ba~ı 
te bu suretle ihtikara meydan köyünden Kalender 
verilmemeye çalışılmaktadır. ( 1357) kızı Gürcü 
:--;;;:::=;::::=:;::;;;:;:==:====A====== 

Yeni Mersin 
N USH.ASI 5 KUR. UŞTUR. 

Abone 
Şeraitı ~ Türkiye için Hariç için 

Senelik 1~00 lmrıış 2000 kuruş 
Alu aylık 600 ,, 1000 

" 
Oç " 

300 
" 

500 " 
Bir 

" 
100 ,. Yoktur. 

Hesnıi il~natın atın 15 kuruştur. 

' 

FORTOBIN 
Reçete ile satılır. Her eczanede bulunur 

S. ve 1. Mua•enet VekAletinin ruhıatını haizdir. 

Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 
Yatcami civarı No. 14 - Eıkl Sel6nlk Baakaıı 

(1167) Poıt• Kut.aıu IOS 

Doktor Refik Kuntoı 
. 

Mersin: Yoğurt Pazarındaki mnayeoeban".ıinde her 
gön ögJeden sonra hastalarını kalml eder. 

Memleket llastanesi dahiliye nıütab.assısı . 
Dr. Hasan Tal1sin Soylu 

Do kere askeri hizmetinden forlıis olm ani: asli 

1'azife~i ba~ına dirnuıii~ olıla~undan muhterem hasfn· 

larını liaHhuıe cadıleıüıııloki eski eviııde kabul '"6 

tedıuiye lıa~lamıl<'tır. 

Yurddaş! 
Hava kurumu a üye ol 

• 


