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Belediye Re9imine i~tirAk ede

cek Mersinlilerin isimlerini gö11ternn 
1 liıJt~ler ıuııldı. .Bu listedo isminiz 

olup olınadıgını ~.radınız mı'1 

Arama.dınıssa lil!teye muhakkak 

bakınız. 
G-AZETESI 

Sayısı 5 kı.ıruş 
Tefefon No. 82 

Yılı \ Sa~ı 
15 4307 -------

cumhurreisimiz Mersinlilerin şikayet 
ettiği anlaşıldı 

Ankaraya avdet buyurdular 
Ankara 12 <a a). Reisicuınhurumt~z ismet Halk Prrtisi unıumi idare heyetleri azaları 

lnönü dün saat 22 de b~~ay~ ~clmı~Jer ~e Ankara Vali ve belediye reisj komutanb:r ile 

Dünkü ıraz.etemhde pamuk makt dır Palbuld bahsi gttçen 
balyalarına dikkat edilecek, Mer panıuklar Musiade değil İzmir 
ıinde, preselcnmi§ ~a.muk balya 1 havai sinde bnlyelenmişlerdir. 

garda Büyük Millet Mechsı reısı Abdulhallk ~ .. " . ' 
Rerida, Başvekil Şükrü Saracoğlu, Ankar~da asken ve ınulkı bırc;ok zevat tarafından kar-

larında kaçıntı ve çığıt bulundu- Bu hususta Yüks(:k Ticaret 
ğundan şikayet e~iliy~rmuş. Vekaletine şikayet edilmiş ol-

Mevzuuua daır (Tıcarct-bo:- mayıp Vekalet kanaliyle İzmir 
sa.piyasa) gazetesinden n~klett.ı· Borsası Boraamız.ca ikaz edilmit bulunan ''ekiller ve mebuslar, Cumhurıyet şllanmışlardır. 

-yapağı-ve Yüne hfikiimelce-
elkonduğu bildiriliyor 

Aııkara, 12 (Yeni Mersin muştur. 

nıuhabirinden)- İktisat Ve- Bu kahil hiikmi vt;ya ba-
Ha beyR1ınıunelor Sümer 

bacık Dokuma işlerino gör.-
kAletiııden telılig edildiğine kiki şahıslardan olup eliude derileoek ve bedelleri de tes-

nazanrn Milli Korunma ka- yapa~ı -.e yön hnlon1Hılar on 
limi müteakip 23 4-941 tMilı 

nonnrıa göre 12 Eylftl 942 gün içinde Ziraat Hanka~ı 
· 'b b"kt1 t · . li uami fiat iizeriııden Sii-<leıı ıtı are n IDfl veya ı &Janlarına, şabf:'lorıne VOJ t: 

baki ki şahıslar ~.linde bula- lolmıyan yerlerde kaymakam-, merbau k ttlrafınd:uı <Uerıe
nan yapagı Ye yurılere elkon-1 Jara beyannftme vereceklerdir. cektir. 

Belediyeler Ekmeklik hubu
batını şimdiden satın alacak 
A o kara, 12 (Yeni Mersin borçlandığından geri kf\lan 

1 talimatname 
mobahirinden) _ lora Vekı·ı- mikdarı iizoriodou hububat Ankara 12 <Yeni Mersin mu 
leı i Heyeti tarafından veri- satın alrnmıuıı movafık göriil babirhıden) - Zinat Vekaleti 

mii~tür. Bo hobnhat ekmek tohumluk hububatın muhafazası 
len bir kararla bilftmnm Le· ilıtiyacıuı temin inin ı 

Y a ına· için bir talimatname haınlamak 
lediyeler, çifçinin bük umete 1 caktır. 1 tadır. 

Amerika çokl =----~-- I 
silahlanıyor ___ s __ P __ o __ R ____ 

Vandel Vilkinin Berut Atletizm teşvik musabakaları 
hı ki sözleri 

Berut 12 (a.a) Van del 

Vilki gazetecilere demiştir ki: 

Şimdi Amerikada betbin uçak 

yapılıyor. Bunun yl:r.de altmışı 

ay uçağıdır. Bu miktar mihverel 

lerin yekünundan fazladır. Ayda 

500 bin ton da gemi kaybedili· 

yor. Fakat 600 bin ton gemi 

yapılıyor· Bu bir milyon tona 

çıkarak ve batan vaparların 

tonajı ekıilecektir. 

Kordel Hal 
diyor ki: 

Vaşington 12 (a.a) - Hari• 
ciye Naurı Kordel Hal fngilizle: 
rin Madagaskardaki teşebbüşlerı 
- • Amerika He franıa ara· 
uıerıne . 
ıındaki müoı:.ııebette bir ~eğı~lk 
lik olmadığını bildir111iştır. 

muvaf /akıyetle yapıldı 
Bölwe atletiım biılneilik I Yüksek atlamada: Ragıb bi• 

mu.abakalanna hazırlıklı olmak rinci, Salih ikinci, Hüaamettin 
üzere tertip edilen teşvik muu-1 üçüncü _ . . . 
bakalarının biri.netsi dün ıtad- / ~ırıkta: M~.nı~ bi~ınci, Nedım 
yonıda kalabalık bir seyirci gra.

1 
lklncı, Faruk uçuncu. 

bu önünde yapılmıştır. Bu mu- Yüz metrede: Salih birinci, 
sabakalua Taraustao Raıim Bey Turhan ikinci, Haaan. üçü~c.ü. 
Çukurc.ya gençlik kulüpleriyle <OO metrede Şerıf bırınci, 
Mersinden İdman Yurdu Dz. H. lbrahlm ikinci, Nejat üçüncü. 
Okulu gücü n Turyağ gençlik ı 80.0 mt;,trede: Ş_ev_ki ~irinci, 
kulübüne mensup elli atlet işti· Sab:t ıkincı, Cavit uçuncu: . 
ri.k etmiştir 1 1500 metrede Hasan bulncı, 

. · Necmi ikinci, ıımail üçüncü, 
. Cirıtte: Osman birinci, la- 110 wanialı: lbrahim birinci 

maıl i.kinci, İlhan. üçüncü. Şerif ikinci, Nuri üçüncü. 
. • ~ısfk te:. F~hrı birinci, Afif Tek adım: SaHb birinci, lı-
ıkıncı, ımaıl uç6ncü. ban ikiuci İbrahim üçüncü. 
. ~üllede:. ~fif birinci, İlhanı Üç adım: lbrablm birinci, 
ıkincı, Bahaıthn üçüncü. Salih ikinci, Sabit üçüncü. 

Çekiç_te: isnıail birinci, Ba· ı Muıabakalara önümüzdeki 
haittln lkınci, Nuri üçüncü. Cumarte1i denm edilecektir. 

Yol vergisi artıyor 
llazırlanan projeye g6re altı Uradan 
baılı1arak 36 liraya kadar çıkacaktır 

ğimiz fıkrarı kaydetmişhk. Tr tir. 
-ı caret ve zahire borsası komlaer 

1 
Doğuda r~. d bu hususa dıı.ir aldığı-

--- ___ ıgın en uz 
Çırçır ve prese fabrikalnn

nan kontrolu borsanın talimat
namesi hükmünden olmakla ~eh 
rimizde işleyen çırçırlar ve prc• 
ıe Eabrikaaı sıkı surette kontro
lumuz altındadır. 

mız tavzihi aynen yazıyor '. Karadeniz Yeni Mersin Gaıetesi Müdürlyetınc 
iz.mirde intişar eden Tica• 

d Q nan m a S 1 1 ret • Borsa -Piyasa gaıeteıln~e~ 
iktibaseo 12 Eyliil 942 tarıblı 

ne. yapıyor? 1 ~ t • yazıda çi Tavzihi husuıu sayaılarırnla Üshanızda m un eşır • cı. 
n rica olunur. 
tit kaçıntıh pamukların Mersin 

Bati de balyelendifi zibab_ı_h_a_ıı_ı_o_ı_-_____ Boraa Komiseri V. 
Moıkon 12 (a.a) -

Kafkuyada şidd~tli harpler ıon k f ı 1 
haddine ııelmiştir. Norvoıisk Pamu ıat arının 
emsalsiz şekilde müdafaa edil-

:,ek~:::· K:;:d:!;: .. d::~=~i:~~ artırılması isten·ıyor 
Norvoııiık müdafilerine deniz, 

den yardım etmektedir. ı 
İzmir _ Ticaret Vekaletinin izharının lüzumlu olduğu ileıi 

H • J • f d .. L.J"..n f - t h ili tatmin etmesi mak- ıürülmüş ve Ad anadan oldubu in 18 an '] ~URU • mus a 5 b lb" 1 5 
1 d l pamuk fiatların• lr il ı zmirden de bir heyetin A 

B b 12 ) - Cuma sa ıy e • d 1 k . . n· 
om ay ıa.a - l nıiktar ıam yaptığı malum ur. araya g•tmesı temennisinde 

runu Bombayda aiikun vardı. F k t bu fiatlnnn da dZ gÖ· ı bulunulmuştur. 
Bingalda ufak bir iki bidiıe ol- rüldü;ü a ve Hatlara bir mlkdar Muhtelif mınlakalar müstah 

muştur. nahl\ zam yapılmasının istendiği ı ·ili pamuk fiahnın arthrıJmasını 

G d• b• anlaşılmaktadır. .. lstukP-n bu talt be lı.t ndiledni an 1 1r Biıe verilen malümata goıe, ı mecbul' eden şu sebepleri göı-

d 
M1ınisadan pamukçulardan mü-1 termektedirler: 

baltalayıcı ır kkep bir heyet Ankaraya git- l Bütün gıda maddeleri 
re. . H yet 1 icaret Vekaleti fintları yükselmi~tir Hük r.. t 

Bombay 12 (a a) - Hindiı· 
tan umumi valiıl izasından Meh 
met Osman, Çörçilin Hindi~tan 
hakkıodaki demecini hakıki du· 
rumu te8bit ettiğİD 1 ıöylt mi~tır. 

Londra 12 (a a) - Hindistan 
Nazırı Emrey Gandiyi olagan 
O•tÜ bir baltalayıcı olarak tas
vir etmiş ve ötedenberi tahrip 
işleriyle uğraştığını söylemiştir. 

Hindiıtanda hükumtlin çok 
cidd\ hareket ettiğini ilave et· 

miştir. 

Bursanın 

mıştır. e • ume 
ederek pamuk flatları borcu müstesna ser but BBhtl ile tt mas ar 

nla arttarılmuını istiye cektir. da buğday 45 kuruşa çıkmıthr. 
Diğer taraftan Adanadan da Nohudun bile 45 kuruşa çıktığı 

bir heyet Aokaraya gidecektir. bu umaLda pamt k fiatlarn ın 
Bundan başka Aydın müstahsili şimdiki sev,ye~ inde kalması ter• 
de aralarında bir heyet seçmiş viç edilemez. 

terdir. . 2 - Pamuk buğdayı nabit 
Adanadan ş~hrimiz pamuk bır mahsul değildır . Mahsulü 

tacirlerine gelen bir telgrafta, )"Ctİ§tirmek için fazla enıek ve 
k fıatlar nın artluılmaın fula masrafa ihtiyaç vard 

paınu ır. 

talebinin Ege ınıntakasınca da (~oıın ıkıncıdt-) 

Belediye bir yol 

yaptıracak 
f Mersin Ortaohul 
i müdürlüfünden; 

kurtuluş Jandarma dairesinin önün
den geçen yoluo belediye tara- Mersin Ortaokul Tale~elerine 

ba yra m 1 . 
(andan yapılacağı rnemounfyetle Tuh" 

. . .. ıye ve matematik Ele 
öğreoılmıştir. 1

• me 
Bursa >ı (a.a) - Dün bın· ımtehıuı la11 Maarif vekiJli~i-

lerce Buualı 201ncl kurtuluş Kanaviç~evzii ııin eıııri=-le yenidoıı yapıla. 
bayramın• candan kutlamışlardır oaktır. 

1 fhuı 20 ı'stanbul Ticaret Ofiıl tan· Törenin en heyecan 1 "' 

yıl ev•el şehre giren kahraman fından ihtiyaç sahiplerine çuval 
. · i i aynı şekilde şe· ve kııoaviçe hvzi edilece~I ha· 

suvarılerım z n k 
14 9 -1942 pazart«Hıı giirıii 

l4 130 da tabiiye . 
hire girmelerini canlandırma ber alıDmıştır, 

olmuştur. _ _ B 15 9 1942 ~alı ~iinü Ra-
Bundan ıonra nutuklar soy B. Ihsan aç at ,30 da Matematik imti-

Jenmit geçit resmi yapılm>f· şe- - --- lıanl 
hitlik ziyaret edilmi~ iece fener l\1aliyt> miif11ttişlerimiz- yapılacağmdan 3 !akdar 
alayı yapılmıştır. Aktam da Çe-

1
cltm ı;srıu H. Jh aıı Baç ev. talebelerin tel'lbit edileıı gtin 

tik Palasta ordu şerefine trr ıi· velki giin şehrimize golmişıir ve saatte Okulda boluıımala-
yafet verilmiştir. Bununla bera. .. Ho~ g3ldin deriE. • rı tebliğ olunur . 
ber bir hafta aürecek olan fes· 

~ =::x:::z::z 

n 
Heriyo tival de başlamıştır. 

Ankara - Ş(•Be ve KöpJ ti h k lııcaktır Yollar --- • ' ye er" ıra 1 • --- - 1 1 a 
röler k•rnuu projefli 8011 şek devlet ve vilayet yoJları ol&- altında lıulıınanlar diploması • 

L~jiyon donör ll~f0• 
nını iade ettı 

Loadra 12 (a.a) - Fransız 
matbuatı Heriyot'un Lejiyon do· 

. • • fıı e bir mek• nör komıayonu reıs 
"'l 0ıonun 917 tup yazarak .,. un• 

de kendi eliyle taktığı nitanı 
Rus cepheıinde cHiğüteıı Fn.nı~ı 

.. d or •ubayına verilen LeJıyon °11 

•ltanından ıonra takamıyacağı• 
1aı ıöyleDJiş ye nifall• iade ede· 
rek Lijiyon donör ailuiııden is• 

tlfa ettltinl blldinniıtlr. 

lini almıştır. Ba proje ile yol rak 2 kısma, vilayet yolları meıHmpları ve menafii nıno 
vergiı.i lıaeııatınm arı tırııma- d• iki 81 nır., ayrılınakta.clır. nıiyeye hadim cemiyetler b~rn Mersin Bele~he Ri~asetin~en: 
81 gayeleri göz föıünde tutul- Yol vergiRi 18 _ 60 y11~111a.: Jau moof tntuhuaktadır. Se- . 
mak tadJr. Yeni proje ile yol k.ular erkekler ile irat ve ka j nesi içinde vergiyi ge9 veren lla.zı kım~elerıu f km ek karnelerini ça ldıı dık lan işidil-
vergisi 6 lindau ba,ıamak ü- zan_ç sahibi bütün hakiki v~ Ierdou yiizde on he' fazla,! mektedır. 
zer" 12, 24,86 lira olarak de hilkmi şahıslara teşmil edil- serıtsinde~ soııra geç vereni.er Yakın bir zamanda aut olarak umumi koı tol yapılı 
rece derece arttırılmaktl\dır. mektedir. . yöz(lo ollı ~eza ver~ce~ le;dı~. ca~~ııdan her kimde ?hıısa ol:ıuıı ba~kas1na ait f:kmek kaı 

Dereoeleriu tayininde ka Kadııılu, maldliyeti teRbıtl Hu layıbaya gorn ~afrn nesı bulunduğu takdırde haklarında bu kaınd t'n ~a mış 
zanç, hina, arazi ve lısyvan olonanltır, hayatta beş e•ladı 1 miid irliiklerinin boe:.~si ~dar~ mnanıelesi yapılacağından vetanda~lal'lmdan ydda veys her 
1 ·ı · a .. tt tulmakta •)laul .. r bı"JAmum o.kollarda deki memur ve mtı~tıvırlerı l · b'• d b d . . 
ar verg1 erı es 

0 1 
, .. , u Al f N f t k'llit 1angı .r yer e ul ukları ekmfk kaınf'leı nı hmen Pela 

dır. V ilAyetlerce elde edilecek tahsilde olanlar movRzzaf velveku e uı 1\ ıa eş ı \ ına d' . ~ t' t 1· l ı . d . J ..... 
' . . . .14 h b 1 kt ı YA rı ya,e ıııe e. 1m em t ı r n ı rıca e eı ım. (I 192) 

hasılatm yarısı mahalli vila- ya muvakkat lahm 1910 sı • ag anaca ır. 

jJ 

>I' 

• 
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Gıda ma delerinde 

Hile e karşı 
tedbı . ahnıyor 

i 'an .. i 1 an 
T .. k. C h . t n 11 Turk Hava Kur 1m Tarsııs 

ur ıye um urıye ıv1.er- ı Ş . ..... 
k R k n11 • ş b . ı u besı Başkanlıgı l an: 

ez an ası lYJ erszn U eSl 1 Şulwmiz aul arrnda mevcut B l 5 adel. koyun 

Ankara - 011 a nuuld<'le Nizamname hfitiiu gıda mad 

riııiıı ve umumi sthlıatı ilgi <lolerile içkılor, sabrın, çocuk 

lendiren ~Qyn ve levazımnı ovanoakll\rı tuvalet le•azımı 

Müdürlüğünden: ve 1345 a<lct k · ~çi derisi aç k artırma sur·etile 
satılacaktır. 

14 Eylul 1942 Pozortesi sabahın
v .,,, , I 

lıususi vıısıfJarını göı1tArtııı ui- hakkında tla otrafiı hiikfitn t 
K o)'Un del'i. inin b(lher adedinin nnıhanırneıı 

dan itibaren gişe/erimiz aıaeıdaki bedeli iki lira lup 111tnukkrıl temiıı:ıt ak<:('Sİ 4 7 
zamnıune neşredilmi~tir. Hıi- leri lıavi buluııınakt 'lır. . 
tün gıda maddelerinin va 1 

umumun kallarıma~ına mah- Zayi e~mek karneleri 
saatlarda açık balundurulacahtır: lira 25 kuru. Vt ket;i dcrisiniıı beher adt-diniıı 

Adi ~·ünlerde: saat 9 ila 12, 14 ila 16 muhammen bedeli iki lira f•I i ~uı·uş olup nıu-
Cumartesi günleri: 9 ila J J (1195) j ·vak kal teminat :ıkçesi 252 lira 19 kuruşlul'. su?ı olup tn ıulıhi nınrnkı.> heye 

tabi bulunan e~ya ve levazı

mın haiz oll\c ı ğı hususi va
ıufiar ve hanların no g.bi 
hallerde bozolınuş, taklit ve 

ya tağşiş edilmiş sayılaoagı 

bn nizamuarnede te~hH ouıJ· 

wiş buluunıaktadır. Söt, pl'ls-

Mersinıien aldı~ını Eylftl 
1 inoi Teşrin aylarına ait/ 

:.;__~=-=~- .... .-......--==---~==----=-....-.-,;==--= İhalesi 18 Eylt'ıl 942 cuma gi'ıııii Türk .Hava 

27355. 273HH numaralı ek· 
mek karnelerimi za}'İ ettim. 
Yenilerini alacağı ından Jski
lerinin lıiikmii yoktur. 

. I " Kurumu Tarsu~: şulıesi biııasırıda yapılacu~ı ilan 
' a n olunur. ( 1171) 8 10-13-17 ---

Vilayet Oa\mi Encümeninden i 1 a n 
Satılık Betonyer içti Nafıa ınü~ürlüğünden: Malı rnudiyo malıallı·sintle 

törıze süt, yogurt \"O k \ymak 16 ·N o evf\ Bayram kı;u 

kaplarıııııı üzerine vatıı flarrnı (1198) Giildıuıa 
. . . lfe,.siu Nafıa gaı·aji ikmal irışaao, 4973,64 

l - Nafıa Jaıresınde mevcut ve çok az tamır liralık kesif iizerirıden acık eksiltmeye koııulnwş ve nevilerini göıneri r biı er ----

eliket konnlaoaktır. BnnJarrn 
istilısal edildiği hayvaurn ue-

Zavi karne ile kullaııılması mümkün olan Betonyer açık ar· tur. Eksiliıue J 4-9-942 ,;a1.artesi gü~ıü aat oııda 
Mersiııdeu aldığıuı Tem-

viai ynnlış gi> terir, siitün ve Alt t ı ·t 
tırnıa ile satılacaktır. . Vilayet nıakanııuda yapılacaktır. 

2 - Tahmini bedeli 2000 ve nıuvakkat temnıa- Taliplerirı 37 ~ liralık muvakkat teminat ak·· mu.z, ,,011 os ay arına aı 

yoga rdun içerisi~ e su, bu:r., 
1 
i7() .ı:· o. lu ekmek karnemi 

kar, kola. voRaıro kcııulıır,jzayi ettim. Yoniııitıi Rlaca

tanı kaymaklı olıı aı!ıgı halde ğn'ldau eski11iuin hükmü y.->k 
«halistir» diyo otik'3t J'.f pıetı tnı. 

u ı 50 liradır. çası, 9,~2 yılı Ticaı·et odası vesikası ''e erı geç 
3 - ihale 15 Hirinci Teşrin 1942 perşenıbe eksiltme tarihitıdHn 3 gii11 evvel hu iş için Nafıa 

gü11ü saat ouda Vilayet Daimi Kuciinıeniude icra nıiidiirlüğiirıdeıı alacaklaı·ı ehliyet vc;o,ika ile lıir
edilecektir. (1197) 13-23·3-13 likte kouıisyoua müracaatları ilan ohınuı·. (1127 

30-4-9-13 
Malı nnc iye mahalleı<i 

118 sok lk 57 No. eı-de 
(1100) · 30ali Er11olmaz 

rılır a tagşişin meııi hak kııı-f 
daki kaıınrıa göm takıbat ya., 
pılaoaktır. Sıit vıunlıı ıJe hı

sanlara bulaşrn ha~t lık lar1'L 1 

tutulmuş. yahut Oiva arser .e-l--z-a)'İ n'lakbuz 
kiyat gilıi 1U\9larla r1011 iiç 
giın içırıde tedavi olu •arı h a ... I M:or~in Güınriigiiııtloıı al-

vanların sütleı i, gözl€ gfüii-: dııtıınız 8 030 tarih \"e 33/ 

ltir doreoede (>İtı ldrJi var nı 904 sayılı ve 34: lira Vd 
, t 1 

ntlt iç nde güzle görü'i ı nJ ' 17 3 03~ ta·ilı ve 728/594 sa-

dnrd& tortu yapıııı siitlttr, k u 1 yılı 675 lir ~lık ay~iyut mak· 

Jı, iriıı "i iitler aglık Şllrt l\ · buzlHı ~myi edılmiştir. Youisi 
rını haiz olınfly n lıırl rJa J d k"l · · b "k a rnaoagııı •n {ıs ı erıuııı u 
be lenen hayvau siitleri, fe Hl 

k k · b t 1 ınii oJmıvacağı iJau oJnnnr. 
o nn, ı engı oyan mı., rt ı • 

acı, ekşi, keı;iJmiş sütltır, k< n t 1 Mer in Kurtuluş 
r.ıl edilmiş veya tığzı hez, ot (1164.) 6-15 .Miies&e etıi 

fvlersin ve havaHsindeki Milli 

l<uvvetler Grup Kumanda.nı 

Emin Aslan 

Afilli rnücadeleye ait lıatırala1·ını 
- - -- --

kitap !talinde yakzncla neşre başltyor. 

ve saınanln ürtiilii kaplar la -·----------~------------------------

btılnnırn siitle, Z'lmanıııtla p \~: 
töriza yona tf,bi tutulmamı~ 

siitlbr, kRlnysız halur, piriı ç-, 1 
çinko, kor~on kı\h korım<tş 

sütler, sıhlıata nz veya 9 ' ' 

za.rar verecek derecede t ozıı l: 

i L A N 
Tarsus Malmüdürlüğünden 

sayılarak satışt ıı meoedile-1

1 

Hududu 
oektir. Cinsi - -- -- - ---------

Nizamname peynirleri tam 1 Dog?~ıı: Irnı~k . Kili~e hina~n 
J ağlı ya~h yarım yagh az BatrRı: 1 ayyıp Rı~a 1ılıçerıı ve bavloso 

ohımmen B. 
Mikdarı Mahalleei Lira - ---

Ye~il 500 2325 M2. 

yu.gıı, yavan olmak nz re he · Boşgüt b ,tı 9osi 
1

' ' •• ' ı Kuzeyi: Giritli l\ldıruet 

şe ayırmakta vo her peynirdejGüııoyi:TayyıpRiz~_ab~ç~~-~i-------~---~---~--------~-~ 
bulanacak süt yag•nı ayrı y ı Du~urrn: BoılroR ik.eu Hü- Ar~a 42 M2. Şebitkerim 25 

rı gi) terrnekteuir. Sütte olıln poln. havlu lıantl8İ 
·b· · 1 d d . Batısı; Ohanıs ve E~eu gn gı ı peyuır er e e aynı M ar yam 

vaziyetler ta~~iş soyıln.caktır. Kazevi: Bark 
-----·Güneyi: Tarikihas 

----~-----~-------------~-~----------------
Pamuk fiatlarının Oogu11~: lr ml\k 

Hatısı: Gfikceli vereseRi 
artırılması isteniyor Kuzeyi: K<.roglu Astor T8· 

re esi 

Bahçe 680 M2 )) 300 

- Birincid~n artan -
1 
Göı ey~ Gi»kooliA~ v_e_r_es_e_si _________________________ __ _ 

ı H 23 M2. 120 
B " k" • ti · . d b' ogusu: Ton bar oglu A b- ane > ugun u şar ar ıçın e, ır t 

. ra ıam 
balya pamuğu elde edebılmek B t l' 1 b . . ı 1 a ıuı: ıoy ROI ilrll vere-
ıçın, avuç dolusu pııra sarfetmek . b · 

.-!681 l\Jl6Kı 

lbım gelmektedir Şimdiki fiat- Kav..,yi: Tarikiam 
lar, bu masrafı karş1hyamaz. Gtiusyi: Kııııcbk91 Bo~rnl 

3 - Şayet fiatlara zam ya· oglu Kiyork lıaneıü 
pılmıyacak ve şimdild se•lyeain· D~~usu~ Gt:çer C'{tlu Kiragos ---ArAa 

de kalacak olursıı, gelecek sene Ba t Hil! Roz.\ befkeresi 
için pamuk ekimır.e devam im· K l zeyi: 1J ». 
kanı kalmıyacaktar. 6i.n0yi: K ı seb tyan Serkiı:ı 

110 M2. 50 

~--;._.~-~~--~~----

b 
• Su1"Pb~e yo~k kid.~nıtıhsil1iu -·lı,~ut nıikdar ve sair evsafı yukarıda yazılı beş parça gayrimenku-

u ta e ı ve goster ığı s bep er ' • • • ! . .. 
Ticııret Vekaletince tetkik edift 11111 mülkiyetlerinin satışJ için 5-H-942 tarıhıııde y&pılan alenı nnızayede 
lec~k ve .ona göre bir karar neticesinde sürülen pey haddi lityik görülmediğinden ihalenin on ~ün müd-
verılecektır ·ı · ı ·· f d l ·· .. 9 ı· 

1. . d d A k b' detle uzalılal'ak lfi-9-~42 tarı ıııae tesa( u e en sa ı gunu saat za ta •-ı 
zmır en e n ara}'a ır 

heyetin gidip gitmiyeccği b~ıli kine km·ar verilrni~ıir. Talip olaularuı o giin ve saatle yüzde 7,5 pey ak-
defıildir. Mamafih, Ege mınta.Ka jca~ile birlikle Tarsus ~JalıuüdürHiğiirı<le nıiiteşekkil saıış komisyonuna 
il müstahılll fiatlarıo arttırıl · • • • 2 9 } 
.pıu de müttefıktir. nıüı·acaal elınelerı ılan olunur, (1 6 

------------------------~·-------Acele satılık ba11çe 
Silifke caddı~si iizerinde Ce. nıeli köyünde • • 

Elbiseci Ahmed Baif Diııeköı ün eski öleli 25 dö-
• • 

niim ahı seııt"'lik yarısı liıuoP, )aı·ısı portakallık 
bir b3hcesi acele salıhktır. 

Almak i.;ti\·c·nlerin sahibıne ıniiracaatlaı·ı. . 
(1160] 

~--------------------==--=- ·---------..... -----
Oürtycının e şh 

Almıan 
r 1 

.ab ... z ı 
YOLARI 

--------

R. A 
ve ladyo arçaları 

Resmi acentemize gelmiştir 
Her çe1it 6 avul, Valiz, Ayakkabı, · 

Şekerleırıe, Çikola a, Bisküvi 
Köşkerler karşısında 

1 (1162] 6-7 Mehmet G diz 1 
--------------s·---------m:ıaı---

Ademi iktidar ve Be/gevşekliğine 

KARŞI 

FORTOBİN 
Reçete ile satılır. Her eczanede bulunur 

S. ve 1. Muavenet VekAle~iuir ruhtıatını ha ı zdir. 

Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 
Yatcami civarı No. 14 - Eski Selônlk Bankası 

(1167) Posta Kutusu 105 

Yeni Mersin 
NUSH.AS:I 5 KUR. UŞTUR. 

Abone 
ŞeraiU { 

Senelik 
Alb aylık 
Oç ,, 
Bir 

" 

Türkiye için 

1200 kuruş 
600 ,, 
300 

" 100 ,. 
Resmi ilfınatın satın 15 kuruştur : --

Hariç için 

2000 kuruş 
1000 

" 
500 ,, 

Yoktur. 

V flDI M erain athRı p111ı1 .B illhl ı •11 


