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Libyada 
durum 
ciddidir 

Belediye iskeleleri 
Satılıyor mu -Alınıyor mu? 

Haber aldık ki, devlet demir çoklarından bir çok bakımdan 

Bu hayırlı işe dün başlandı l 1olları ve llma 1 ·d I M . . n arı ı area er· ilerdedır. Bununla beraber yeni 
• ıin liman tırketini bütün buk k __ l ve vecaibi He t ld ~b' yurumeğe batla yan çocuk gibi 
ı ıa ın a ıtı a-ı ı . 
Menin hkelealne ait b . k l bır çok yardım ve deeteğ~ de 

ı et 11 e e• 

C.H.P. Meclis 
Grubunda 

Hariciye 
vekilimizin 
izahatı 

Mersin ile Tarımı arasındaki ~:iıPnin ticari ve 
•irai ehemmiyeti hah; olduğu malftmdnr. 

Bu yolon ARfalt olarak in11ast takarrür etınit ve 
bu hayırlı itin tatbik Kabasına gir~e~i ı9m yapıl-n 
hazır!ıklar ikmal edilmiş ve dön Mersin-Tarımı yo
lunun mebdeinden a11falt dökülmesine başl~rnmıştır. 

llk olarak burada 3 silindir ile 2 asfRJt püskiirt-

me malı.ineıi faaliyete geçirilmiştir. Bn mikdar ya
kında ö9 misline ibl&ğ edilecek ve yol, üç ay zarfın

Fakat telisa 
1 

lüzum yoktur 

yi de 1ahn almak illetinde imiş. ihtiyacı olan bir tehirdir. 
Liman çahtmHını devlet Menin tehrinln ldareellerl 

eliyle yapmak lıteti •• diğ'er ve bllhaa1a Cumhuriyet idaremiz 
Umanları da elinde bul d 'd .

1 
• f' un uran burasının coğrafi, ikti1adl, aıbhl 

bu ı areye verı mesı ıkrl ize- . . 
rinde durmak iltemlyoraz. ~aramunu daha ıyı anlayarak 

1 Onlet demiryolları ve li- ıeabeden önemle çahtmakta fcll-
( Londra, 16 (a.a.)-AnaliRt manları idaresinin oldukça mü. ler. 
i yazıyor: Rommel bir darbe blm bu rlbi müeaH1eleri ltlet- Menin ıebrl Akdenlzin kıyı 
1 varmak ömirlile bütün kuv- mek için ayrılmıt klfl sermayesi •ında, Torosların etetlnde Hkiz 

da ıona erdirilecektir. 

'

; •etltıırinin krıJJanıyor. Gazza- vard1r. Baıka llmaalardan liisu- a,. baharı, dört ay yası olan ve 

l d b 
. . baliade boşaltma .-e ylklet ·1 "d 

ı 
a an cenu a do~rn gıdıyor. mu . d ti t b'll 8 1 

1 erı e Fran1anın (Nl•ln) den B me veıaltı e ge r e ı r. un ar d h -
.~ b.ae~ı. dü,~anm üstünlü ve diter yönlerden ve bilhHH n: a o~emlf bir yer olmata 

Ankarl', 16 (a.a )-0.H.P '-----·--..._ ___________ ._: 

Mt·cJi ~ Gurubu bugün reis 2 ci cepheye karsı 1 Finliler diyor ki: 

1 
gu lııssını verıyor. bütün limanların bir elden idare mzettır. 

Kayıplar çok! edilme1i bakımından belki de lan Ba tebirde medeni ihtiyaç· 

K h
. 

16 
( ) R faydalı olabilir. Fakat belediye- karıılayacak ve Türklyenla 

"'""ui Hilmi uranın ba,kaa · Alrrıanların Sovyetlerin 
h~111da toplaonıı' zabıt hül&-

a ıre, a.a - oyter · ı hl t -. . · ye ait lıkelelerın a ınması ç e guneylade kıt menlele · d bi 
ya•ıyor: Lı byadakı sa va' çok b be ıemez. İıtlrah t b . ."n e r 

eası oliunduktan sonra Hari- şiddetli Poı ·ıs 
oiye Vekilimizin S<'D battala 
rıı ı ilgili siyasi b~diselerioi 

teri\ ir eden izahatı dinlenmiş 

vo iki saat ıören ha beyanat 

tan 14on rıt toplantıya t'On ve
tilmi,tir. 

Ankaraya inen 
tayyareciler 
hakkında 

Amerika ne · 
düşünüyor 

. dd tr d. İk. una a a ' ir teda•ı bır meyve 
ŞI e 1 iT. 1 tarafın kaybı 0 1 t demiryolları H il- eri - b . ' 

kt 
ev e . . b l d 6 ru, lr plaJ mıntakaaı haline 

ço ur. manian idaresı Mer1ın e e lye l'etirilebllmea 
tedbirleri Vazifesine 

Almanyada yeni 
temizleme mi 

olacak? 

Kiıçük milletler 
muhaliftir 

Almanlar geri atıldı •lae ait ıskelelerın d•rumunu k ı rene ıebria 1eur 
. incelettirmek için gönderdiği bir aynaklaranın ku•vetli ~e eaaıb 

Kah.'re, .16 (a.a .. )-Royter heyet halen Mer1lnde bulunuyor. olmasıyla kabil olabilecektir. 

Helıinki 16 (a.a) - Radikal ya:ıy~~·di Lıb~dakı.. durum Ba Mertıin ıebrlaln tarihi Menin tehri medeni, koa-
Helsinki gaıetetl yeni lncrillz: - 90 oı H a goıfıeriyor. yenidir. Yeni olmatına ratmen forlu bir tehir olabil k l 

0 (Sona ikincide) aıar dide emıall tehirlerin bir tutmaıtur Şeb . m~ . yo ana 
Londra, 16 (a.<\.)- Gene-- Sovyet muabede.i mürııa1ebetlle . · ran ıu lfı, kana• 
R yazdıtı baş makalede bilhHsa T f b l hzaıyon iti, elektrik iti, ıebria 

ral onstet batıda yeni bir b 1 o arı l'elecete ait ., İkİnOİ cepheye k b k arp IOnandakİ muahede ,artla• asarru on p Dl yaphrılmıf 
fi 

ar~ı att a rına illıerek diyor ki: ~hıma İltikameti tayin edllmit 
tara ardan yardım görmeden ı ld h 1 1 - E"' h t S t t ız a ça •tma deyr•sı· 1 • 1 
V.&Zİyetini tanzim etmesi em- - aer arp en ıonra ov• I amam en sa l l duğu biranda yeni,.. bu gc~h::t ~.; 
rini ıtlmı,tır yetler poliı vazifetini görecek· j bf patlamııtır ki feb. 1 . · lerse küçük milletler buna mu· 1 b ' rın ça ııma 

Naklıyat zayıflaımş oldn - haliftir. Hanl'I taraf galip rellne ayalı birdenbire felee uğramıı-
ğunJan Bitler Şark ordusu· gelıln ta1arlanan yeni nizam da· Ankara, 16 (a.a.)-Maliyellayı tet"kkiir etmi,tir. tır. 

Vsşiogton, 16 (a.a.) - no Batıya göod~~.miyor.. . lha iyi olmahdır. Vekilimi• Fuad Alrah 11janaf Kanon, tatııarrof . bonosu . Şehrin l'elir kaynağı, kanu-
Kord~l Hover, gasetecilere RuDfltet bo hclgedekı ıh- lngilizler Finlandiyayı, Po- muharririne verdiği bir de- haddıoı 75 milyon )ıra ola- aı vera-llerle iıkelelerinden al• 

B'rl 
.... 11ı·k devletler tayyarele- tiyat k ı b lı maı\te, haınl&tı MilH möda- rak kabul etti1ti için bundan makta oldatu rGıumlardır. 
"'v · aı er er ve ıup malze- onyayı kabul ediyorlar. Ameri· -,. " y k 

ri11tlen BalkanlardR kendileri meaine, top, tüfenk ·nı ınrblı ka Birletlk devletleri de bu f•a kartılığı olan Tasarruf sonra yeniden Htışa bono çı- çebreı~n.-~de~ı!~evte rel;ceğe ait . 

De Veri
. len bombardıman Ya- kıtalara göYenebilır. harpte hudut cletitlldikleriai ka· bonolarınm 3 öncii tertibinin karılmıyacak, ancak v&deai b - 1 b e ça ııtıtımıs u guze fe rln lıkele gelirlerin• 

zifeaini yapan ye Aaka~aya Londra, 17 (a.a.)- Bötün bul etnıiyor. Molotofun Vaılng- 25 milyon liralığı da kimi- ırelenler tekrar piyHaya an den mahrum kalması çok ve pelr 
inen yirmi iki Amerıkan avoılarını Ravaia tıören Bit- tonda muvaffak olmadıtını gör- len satıldığını ıöylemi' ve ;oretile satış ıııoameleai ya- ç~k- acı olacaktır. Bu hal yeni 
tayyarecitııinin Ankarada gös ltr ikinci bir cephe teşkili mek ferahlık veriyor. lira Ruı memle~el balkının tasarruf pılacaktır. yuru•ete ve etrafını görmete 

1 
. 1 d B k baılayan çok 1 l . 

hlioMine alındığını söy emı' ve Nazizme karşı hareket arıo maabedeye bağla olma ığı fHui, Milli .Müdafaa vazifesi Bn da .,ıkiıi gibi an A· r ze b1r çocuğun 
"Ye · hunun diplomaıi tetebbö- anındaki tedbirler için o1tra- n.ı bilmek gerektir. Eğer mütte· 'te Onmbnriyet maliyeiine larda veya Malsandıklarında a!atınkın keıilıneılne ve gözü-

Rii İcab ettirecek bir 
olmadı~ını bildirmi,tir. 

" f ki nua çı •rılmaaına benzeyecektir. 
h&diRe şıyor. Bonstetin yaptı&ı ha- 1 er zafere kavataraa Sovyet kar'ı gösterdiği rağbetten do- olacaktır. M ~ _ enıleketin her tarafında 

zırlıkları Profesör Spier tef- lltediğl a-lbi hareketten na1ıl O•• b hk• d ' • il yukse~ bir lnıar faaliyeti gör-
teftişe gelmiştir. ınenedillr; Finlandiya vaziyeti un .. sa a 1 1 Posta i arası yam pu ar mek ••teyen yapıcı, bir idare 

bol~:~:~\~:y::~b~~r ~:~: ~·.:~.d~~kuaındaa mütalea et• yer sarsın tllar 1 bastırıyor =~y~e ~:~~::·! ... ~~k~::~i:!~~I:~ 
let verilmittir Bunlardan 200 mil :~t?1 

hiç •anmıyoruz. Aneak 
Oenene:len gelen bir telg Hitlerin Ankara. 16 (a.a.)-Bn H u umetlınlzden, normal ••neler 

rafta ikinci oepbe üzerine ıi- hah sekizle Mekizi 60 ge9e yona Viyanada de fehria almakta oldutu hkele 
yaıı ve idart muhalefet baş- hedefi arasında İ•mir, ıBoraa, Kö- ba~ılacak relirlcri kadar devamla bir gelir 
lamı,tar. Himler bu buımsta tabya, Balıkeair, Kipıot, Di- kaynata ve payı rösterilecek ve 

Kafkas ya kili, Bergama, Kocaeli, lı- • Posta, TelO'raf ve tele'on temin ettfrilecetine inaoımız ol · 
B 8 bip bası mektuplar ele ge9irmiış· "' 1

1 doğandan, kendimiıl teıelli et. 
Sayın Valimiz · 8 tir. Bunları Bitlere Termiş- tanbol V8 Qanakkahıde bası· umum müdürlOQ'ü yeni posta mek istiyoruz. 

Vali ve Parti 
başkanımız 

BugUn AnkareYa 
gidiyorlar 

Örge ile O.B.P. Vil&yet be- tir. Buna göre Almanyada M.oskova, 16 (a.a .~- Uni- ları •iddetli, bazıları hafif pulları bastırmaya ka:ar ver- B ı d 1 z l e e iyeye ait l•keleler dev• 
yeti reiıi B. Bı•a soziordUD yeni bir temizleme hareka tet PreH: yer Hf11ntıJarı olmottor. a- mittir. Yeni pullar 20 l'~ııit ve et de . il .,.. wvv • nııryo arı ve limanlara 
DeYlet Demiryolları tarafın- tioe bunlar birer işarettir. Bitler Kafkaıyaya kar,ı rar yoktur. 510 kuruıluk kıymettP.dir. ıdareıine her banai bir tekilde 
dan ıatın alınmak iiare bolu· taarro• etmek fikrini moha- Yeni pulların üzerind~ ~~urıa olıua verilmesi ıaruri lıe 
nan Belediye lıkeleleri meıe- v agv ıtlara faza ediyor. Aaoak Harkofta T arsusta Ankaaa manzarası tiftik ke . arecilerimlzin bllha11a tU nok· 

A~ az muvaffak olmu11tnr. Mev- k k • • si Ankara baraJ·ı' A k çı ~alar~ dikkat nazarlarını çekmek 
leıi etrafında ait oldogo ma- e me ışı ! ' ota ya llteraz: 

el kondu zii çarpışmalara rağmen bo- manzarası, porteskal Tire, Me-
kamatla temas etmek üzere d · b .. ·· k t m• A - Şehrin normal zaman· ra a yenı uyu aarru• e r inos koyunlaı ı, Türk aeo ·r,,. · 
A.nkar11ı1a gideceklerini ba- reıııi 1oktur. Tannı (Hususi)-.Bir haf Ankara Atatürk anıtı,"'Bu_ç 1u_fi1 

larda ilkele rellrlnin •ukabilini 
'-- Ankara 16 (R.G) - Reımı Almanlar Si~aıtopola al-- t · · tı b y k raraati altına almak. uer aldık. • evvel yenı vası eaıne aş- Millet Meciiıi A 

l . 1 1 ki i l l ıasetede c,ıkao bir tararnaınere mak için daha fasla ngratı· layan kaymt.kamımız B. Ni- taksim cumhu;iyet:~;;:t !ö! B - Bütün iıkelelerden -
yı yo cu 11 ar Te ' er n- aore, bilcGmls bailkf. h6kmı, yor. Buı harp gemileri deniz- had Danıaman j'e ba,ıadığı kara emniyet anıtı ı ... t' bn 1 de.lele ait iıkeleler de dahli -

de ha.-rılar dileri•. 
1 

beı a d k t 1 rınll y d m v , ,, \n u muayyen bir kumını, biç olmaz· 

Adanada 
Yüzme kursu 

te baıaıt 1ab11 tr ı"n ioio en ara opço • ar 1 gön fena kaliteli çıkan ek postahanesi, Afyon an t 
de elleriocie te 1ıGmr6klerinde ec:lince vaziyet delişmi' ve k b' k .k t H ı ı Ye sa hasılatın yarı•ı nisbetinde bir 

1 o mo me yü11ünden ırço şı aye Ankara alkevinin resı'mlerı· aidat temin edllme1ine. 
oamlarıoda bu ana . •rreo düşman geri atılmıştır. ı k 
eteaUaki kllıdları ~ır .beyanoa- Harp hötün ışiddetile de- erle karşılaşmı,tı. Derhal hulunaca br. 
me ile hBktlmete bıldırecekıer- . . . keyfi·'· eti inceliyen gen9 ve Yaln.ız altı kuruı\uk pul 

vam edıyor. Şımdıye kadar t l d Mil dir. enerJık kaymakamımızın •. ar a ı l Şefin, yüz kuruş· 
Ba kAlıdlar gazete mec111aa 6 tank ve 9 otomobil ile on şebbösü ile ekmek me&eleın luk pullarda Alaltlrk ve Millt 

Adana 16 (Y.11.) - Su kitap tab'ıoa elt1ri1li gramajı uçak tahrip edilmi,tir. dözeltilmit ve bogön de yeni Şefin, 200 kuruıluk pullarda 

•ı>orları hakem kursu yeni 30 dan rokarı her eb'adda her buğday mabaolöoden ilk defa da Milli Şefin resimleri bulu . 

Ü 
olnı ikinci te daha •t•A'1 hamur Harko~ta harp Y ıme baYuzumıla bupn ça- Ti fabrikatör B. Mebmed Mara nacaktır. 

l dan rapılmıı olaoaktır. 8 · ( ) N B •ırnala batlamıştır. r· erho, 16 a.•. - D . ı • Mebm4'din verdiği bo~dayları 200 kuru•luk pullar ~ı;. 
Bo kllıdlar11 deler ıratı . . ,, ~.,_, 

.l.W'81 11 villyet yiizme termek Gzere hfiktımeı el kor· Şıddetlı harpler Volşan& mıo fırınlara teYzi etmiştir. bin adettir. Bunun iki bio 

llluallimleri iftirak etmektedfr. maı&ur. talcasında devam ediyor. B. O. (Sona lkincideı 

• • • 
Güzelleımete, büyGmeğe her 

yönden liyık •• kabiliyetli olan 
Menin fehrlaln en <inemll a-elir 
kayaağı olan lıkelelerl iıter ıa• 
tılıın, iıter .alıaıın, fakat mutlak 
mua11ea bir alabette de•amh 
bir kartdık .. rilmelldlr. 

Bu biitln Merdnlilerln ve 
Mer1iai H•ealerln i•tetldir. 

FiKRi MUTLU 

e• 
ra 
o 



17 - Haziran - 194.2 Çarşamba 

Arpa ve ~uğ~ay hasa~ı başla~ı Libya da 
Hububat mahsulü- dUt'Um 

müz ividir 
- Birinciden a.rtl\n -

y 

i LAN 
Vilayet makamından: 

Zürraın Na%arı Dikkatine 
Viiayetimızd6 lmğday va Rummdı imha edilmedikçe l - \lüstahsile bir senelik ihtiyacı taıuamen 

arpa. hasadı yapılma ktadır. Bu hu hi>yle olacaktır. Mamafi lerkedilecektir. 
s~rıeki pamukluda iyidir. Yal- teH\~a mahal yoktur . . Ü9 hafı 2 - Mü~·Lalısil ve miislehlikler kendilerine terk 
nız pamııklarda pamıı'· k1ır·d11 talık tank mnhl'rebeıu en knv ı . , . . 

• 11. • edherı yemeklik ve vemlık hububatı tasarruf 
clanılen bır ha talık znhıır et- vetlı nokta ına varınıqtır. J • • 
miştir . 8 inci ordu ve Almanla-' etlerlerse ancak ofise satabilirler. Başkalarına 

• • • rın kay hı 9ok a~ırdır. Alman <lcvredenıezler, satamazlar aksi takdirde kanuni 
Pamuklarda kurt goruldu ve ların eR&~l! takviye aldıkları~ takib l l 

JA . , • A k b l a vapı ır. • .1 
1 

1. 
1 

d ma um degı dır. nca oea· f • 
mucaue eye ulŞ an l la.n yerlerini doldurmuş ol- ı 3. . \Ilı ayhk ihtiyacım .ar~usile onse ver· 

mai arı ınnlıtemtıldir. 4 giin ı ınek. ıstıyenler veya paraya ıhtıyacı olup la altı 
Mersinin Karacailyas, içinde Almanlar Tobroğon 1 aylık ihtiyacını sonra almak istiyenler Orta 

Kııraduvar v~ Kazanlı köyle· 34: üncü kilometre cenubun· A ·· 'lk · · l · . . ' rıadolu mahsuhnıdeıı ı · defa ıhtıyac arı tenun 
rınrle Tar sııs ka1asının A~zı da Eladeın dognııuuda gerı . .. .. . • . . . . 
kı"yleriwieki p<tmuklarda bu atılmıştır. edılmek uzere mustahsıller yarı mahsullerını ofı-
hastalık türemi~tir. Hurahra Vaziyet fenalaşmıştır. ' se borc olarak satabiJirJer. (7 46) 
ziraat mücadele dairesiaden I d. 16 (a.a .)-Lihy . • 
' l I d · ı . . R l -'on ı "· a ı :iç a~ gon erı mıştır. un ar da vaziyetin çok fenalaştı~ı· i 1 a n 
~ayesınde pamuklo.r bn h':lsta- nı söylemek bir hakikattir. 
lıktan kurtıılmn~Jardır . Harbin başlangıcınJa Qörçile 1 Taı·stıs Pamıık 'l'arım Satış 
Anamur Gülnar ve gönderilen meR~j ilk gönlerd~ I Kooperatifi rıden . 

' • , iyi bava uyandırmıştı. Jyı ı • 

Mutta çekırge var ba.ber alanlarRiçi ordoımnun ' Toplantıya davet 
Rurıdan başka vİl<\yetirni- ksışı hir büoumile Uummeli 1 

zin Anamur. Gülnar", Mul Sireııaikten ataoa~ırıı hile dii-! ·r· ·, · •) ·k· . 
kazalarında çekirge ilA rnfıc9:- dlişönmüştü . J-'ihyada beklen- 1 Kooperall ımızıu 1941 - 194... 1 ıncı hesap 
dele edihaekteıiir. Nebttıarda miyen bAıH~eler ortayA. 9ıktı ' yılıııa ait umunıi toplantısı 3 Temnıuz ~42 tari . 
za~arlar yapa~ı h.ayvanla.r .la 11~ Ha defa da höyle oldu. Ru~ 

1 
hiııe tesadüf eden Cu nıa günü öğleden sonta 

mucadele ~d~lmı~ ~e hır çok mel bir höcnma geçerek Bı- saat 2 de Tarsus Halkevi salonunda icra kılına-
domuz oldurulmu,tur. Bunlar relhakimde 16 gönlük vah- 1 , .... • • • • • •• 

"-""en yıl öldürülen domuzla- ıı· t f d · ı k Jı bir · cagıud~u &.ooperatıf ortakları Cıfçılerm o gun 
.,vy . . . . şe ı avsı e ı en a.n . . • 
rın hır mıslıdır sava,tan ~onra Riçi orduım 1Çlımada hazır bulunmaları ilan olunur. 

geri 9ekildi. Umumi kanaaı 1 [M @ 1j8 
Belediye zabıta .FraDRIZ a~kerlerinin bn ROD 'r d k . . . . 
memu,ların in harpte çok feılaktırJık ysp- l . oplarıtı a e serıyet olmazsa kooperatıfınu-

ı zınk"' .. . . . , 1 .. ı· . mış olmalarıdır . 1 (lf te,·zıı ışı ve yenı sene ıaa ıyetı te ure 
kontrollerı JfranRadan gelen haberler t uğrayacağından buna mahal kalmaınak üzere sa-

Belediye zabıta miıdiir ve . . Al n • · · · 
. k k ınemleketı ıışgal eden ına 1 yırı ortaklarımızın her şeye tercıhen bu ıctımada 

memurları yıyece ve ıçece .. d·ken h·, · • 
. f - · d k. k l Iarla yurtlarına goz 1 ı azır huluııması hassatan rıca olunur. satan esna uzerı e ı ontro lt 1 1 k b t et-ı . " yan ara arşı Qe a f 

lerinı artırmışlardır. ki F k 
1 

· -ı..., 11 me e ranınz as er erı ..., ra 
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ket e•tikieri ~örülmüş ve cez~ Zayi ekmek karne•i _ 
landınlmak ıızere tanzım e.dı· Mersinden sldı~ım 3111l2 
len zabıt. varak~la~ı . beledıye no!Daralı ~kll!ek karnemi ıari I 
encümeıı ıne verılmı tır ettım. Yenıelnı alacaQ'ımdan ee·f 3 -

___ .. kieının hükmü roktor. 
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L k L · ı, J .Malıınndlye ınaballetıin-ı 
ıme satan Ulr llUIO (745) den Ramiz Hokal 

Kıremiıhaııe mnlı · llrs.n- 1 

Zav i ekmek karneai den bir kadın 600 gnmlık bir 4 
ekmeği 20 kurıışa Ratar kt>n Mersinden almıe olduQum 

12596 No. lu karnemi zari ettim 
belediye zabıta memurları ta- renıaini ataca2'ımdsn eakieinin 
rafmdau cürmü meşhud halin hükmü roktur. 
de yak~lanarak tanzi~ ~di.leıı Mersin Bahç~ mahalJeıün · ! 
zabıt ıle adliyeye verılmıştır . (744) den Alı Knyu l 

Nikah töreni Zayi karne ' 
"' . · 1 Meninden almıe olduQom 
~ehrımız dman Yurdu 5566 N 1 k k k . 
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aençlik ku fi ü spor amırı R. zari ettim. Yenisini alaoaılım· 
Edip Boranla, Fatma Ayakın dan eakiainin hilkmü roktur. 
nıklhları evvr.lki gün belediye Menin: Yol miiteahhidi 5 
nikah salonunda yapılmıştır. Ş~vket yauında. agır iş9i 

Yeni evlileri tebrik eder Hasa.o ogln Ali Ekmekçi 
şen Ye mesut bir yuva kur (743) 
m"larını dileriz. 

RUZNAME 
Genel kurul mOza,eratını idare etmek üzere açık rey 
le bir b'lşkan ve müzakere zabıtlarını tutacak iki 
zabıt kMibi seçilmesi. 

k
Yünetim ve kontrol büroları raporlarının okunarak 
abulleri. 

Blanço ile fiat farkı hesabının tasdikile yünetim ve 
kontrol kurul!arının ibrası. Ve ikirıci hesap yılımızda 
ki f~llivetimizddn eld~ Alti~ımiz s,fı fiat farkının 
(ka•· ııı) Y iık~ek Ticaret VekAletinin ve biriiğin direk-
ti Heri dairesinde tevziine karar verilmesi. 

2834 numllralı kanunun 19 uncu ve ana mukavelenin 
26 mcı maddesi mncibince yönetim kurulu azaların
cian Kema 1 Aydın ve Kem:ıl K~dri Yeşil yurdu o 
müddetlerirıi ikmal etti~irıden yerlerine iki va müd
detlerini ikmal etmeksiz ın askere ça~ırJlan asıl azA 
Mu~tafa Gönenin yerine yedek azAlıktan getidlea Ha
lit Kök.al, oda ana mukavelenin 27 inci maddesi hü
kümlerine göre müddeti hitam bulmuş oldugur,dan 
giz\i reyle. ~ç asil aza seçilmesi Te yine gizli reyle bir 
sene için ıkı yedek a1.A seçilmesi ve bu seçilecek 87.l
ların yeni harflerle yazıp okuması ltzımdır. 
Ana mukavelenarnemizin 39 uncu madde"i hükümle· 
rine göre bir se~e için biri konf rol seçilmesi ve ikinci 
bir kontrol, ıntıhabanın Yüksek Ticaret VekAletine 
terkedilmesi ve seçilecek kontrolünün hesap bilmesi 

Posta idarcai yeni 
pullar ba•tırıyor. 

Zayi şahadetname Iuımdır. 
15 6 930 ve 30 6 iyi de- 6 - Yün&tim ve kontrol kurulları üyelerine ve ekıp~rler i-

recede 930 yılında K1g1 ilk\ ne verilecek öcre~ ve hakkı huzurların tesbiti ve koo 
okuluni!an aldığım şehadet.f p~ratif bütce ve kadr~la.rın1n tanzimi ve bunlar Ticıı~ 

-Birinciden artan- nameyi askerlik dolayısiyle ı ret VekAletinin ve bırlığin tasvibinden geçirildikten 
adedi pul olarak, 25 bin ıı.de- zayi ettim. Yenisini ala.oağımJ sonra tatbik edilmesi hususunda yünetim kuruluna 
di de hatıra bloku halinde ha- dan eRkisinin hökmti yoktor. I ulAhiyet "'erilmesi. 
sılacak!ır. Bu pullar 200 mil - . . Mehmet C~I 1 7 - Kapital taahhütlerinde birli~imize bağlı diğer koope 
yon adet olac,ktır. Posta ihti Sılıfkf\ aekerlık şube· ratiflerin taahhütlerile beraberlik temin etmek üzere 
yacımızm ikı senelik ihti'yacı- ıinde ortak mabliç pamukları her n" cins olursa olıun 100 
na kAfi gelecektır. ~u ptıllRrın Kıgının k~skornk ma- kilo pamuğun bir pa! ~d~edilmek ıuretile taahhüt 
tab'ı Viyana de"let matbaası- hallesınden (741) edılmesi ve bu taahhudunae sekiz senede ödenmesi 
ıma ihale e1ilmiştir. . . . f hususunda karar ittihazı. 

Fakat bu pullar basılın J mette frkat ıkı <;eşıt olacaktır. 
r,~ya kadar Reçecek müddet 19 kıym11tteki pulda lılılll Şe- 8 
1.arfında ihtiyacı karşılamak fın resimleri ve yalnız ikiyüı 
üzere dahildeki matbaalarda kuruşluk pıılda Milli Şefin 
50 milyon adet pul bastırıl- resmi bulunacaktu. 
ması kararlaşmış ve siparişi Bütün pulların eb'adı 24- 9 
yapalmı§tır. 20 muhtelif kıy- 32 olacaktır. 

Önümüzdeki yıl için Birligimizin umumi içtimama 
i•tirak etmek üzere kooperatifimizi temsil edecek on 
iki ortagm açık reyle seçilmesi. 

Kooperatifimizin yeni sene iş sayısmm kanun ve ana 
ınuka velename ile teiekkül maksatlarına uygu:ı bir 

i 1 i n 
Mersin Cum~uriyet Müüdeiumumiliöinden: 
Mersin Ceza evi ıuahktiru ve nıevkuflan 1ç111 

9 4 2 senesi Haziranının biriııci giiııiiudeıı 94~ 
senesi Mayısının 31 iııci giiııüııe kadar bir se 
nelik eknıek ihLiyacı olan tloksaı~ biıı kilo ek
meğin artınna ve eksiltme ve ihale kanunu mu
cibince kapalı zarf u~ulile münakasa-ya kor ı mu~ 
ve yevmi ihale olan J U~ziran ~42 gü11ü , twt 1 fi 
Ş•~ muallak bııluııınuş iken talip zuhur t'tnıemiş 
olduğundan mezkur .kanurıuıı 40 ıracı ıııaıldesi 
nlucibince hu tarihten itibaren bir ay icPri~iııdc· 

• • 
ımzaı hkla ihalesiue karar verilmi·; olduğtmdaıı 
talip olanların tatil giiulerinden nıaada lwı· giiıı 
l\1ersin C. ~I. Umunıiliğinde teşel.kül edeıı komi. 
yonu mahsusa miiracaatJarı ilan olunur. 

( 6 l 2) 2-7 - 1 2-1 7 

1 1 i n 
Gülnar Sul~ Hukuk hikimliğinden 
G\iln"rııı Çukur a11ml\ k<;ynnden Veli ORln \lehmt>ıl 

Er ve rüfeka mıın Gii laıHın Çııknr aıunl\ köy iiııd u rı Mt>lı -
med çııvn~ oğlu Mehıned 6fö~ ve l\lohın oıl kızı ' e Ali K• ı 
cada~ karıın Ayı,ıe nauı1 iiigeri Şerite Kocadsg ve riifek a 

ıı aleyhlerine açtıgı gRyri menkulleri paylaştırma da•ıts ı 

nın darnşmasınıla. mfülılea al~ylılertlen AHo namı cli~ o ı 

Şedfü Kııcada~ hakkwda yazılaıı daTetiyeyo verilen mı:. 

rohl\tl\ gi)ro ikametgib ve meHkeninin meçhul hulundu A ı 

ga anlaşılmı~ vo müdd tıilerin talelıi veclı;Jo lrnkak uırn 'ıı 

muhakemeleri k .. nnnunon 141 inci m&dde8i mucibince ilfı 

nen tebligat yapılmasına karar verilerek durnşma 23-7-
942 perşembe günü saat 9 za talik olundıı~undarı ya:1.ılı 

gön ve saatt.A Gülnar mablceme11ind6 bi.uat hazır bnltıt -
maeı veya bir vokil gfüıdermosi akMi takdirıle hakkın,ln 

gıyap kararı ittiha• olunl'ca~ı teblig makaınııı" kı:.im ol-

mak üzere ilan olunur. (742) 
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i 1 i n 

lçel Oetterdarhömdan; 
Satılık iki dükkan 

Gümrük alanında kain hazineye ait iki bap 
dükkanın tamamı mülkiyeti 3-6- 942 tarihindeı ., 
itibaren on beş gün müddetle at;ık arttırmay:ı_ 
çı karılınış ve ihalesi 18-6· 942 tarihine tesad iıf 
eden perşembe günü Deflerdarltk makanuud~1 

yapılacağından talip olanların yüzde 7,f> teıuiııa : 

akcasile nıüracaatları lüzunıu ilan olunur. • 

1 

(629) 3-7-11-17 

Çiftehan kaphcaları 
açıldı 

YeniCmüstecirleri tarafından yep~ eui bir 
şekilde umuma açılan Çiftehan kaplica
ları, her tiirlü fedakarlıklarla bütün halkı

mızın istirahatini teınin edebilecek bir şekel I 
konulnıuştur. 

Kaplıcada gelecek misafirlerin ihtiyacını temin için 
Fırın, Lokanta, kasap dOkkam ve bir de gazino 
açılmıştır. 

Temizliğe dikkat ve itina edilnıektedir. 
Kaplıcanın şifa kabiliyeti herkesce malum 

olduğundan bu hususta birşey diyen1iyeceğiz 

Saym halkımızm yur~umuzun ~u kıymetli feyzin
dan ve kaphcanm şifa ~assasmdan istifade etmeleri 
tavsiyeye şayan~ır. 

(497) 8-10 
# 

ıekilde ha11rlanması vazifd ve salAhiyetinin yünetifll 
kuruluna verilmesi, 

Keyfıyet Mlatümüzün 21 inci maddesi mucibiuce ill·' 
olunur. (736) 1 - 2 

-----------------------------------------------Yeni Menin MatbaumdaBaaılmıftu' 


