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G"'Ö"NDELl:X: SİY ASİ HABER FİKIR. G-AZETESI 

Va,ington, 27 (a a.)- · Bu•v•lt -
Çörçil möl&katrndan lilOnra oetredi
leo demeçte Kahirenin a9ık tehir 
il&n edildiai bildirilmittir. 

•~!ulti ve Omam f.(9f1'17aı 
lledtlrtl 

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 
• .. , ••nl• 1uı11nı • ıearsıa ---
Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 

Pazar 
28 

Haziran 
19•2 

Yılı 1 Sa·iı 
14 4241 

C.H.P. Genel · 
Sekreteri 
Dün Tarsus• 

gittiler 

Kömür fiatlarına zam Ruzoeli - Ç6rçil 
görüı mel eri 

Malta ya 
--·--- ---

Kok fiatı, umurrii surette halka satlf an kö- lon~ra va Vasingtonda bir 
Hücumlar d€Vam 

ediyor 

mür fiatı ve nakliye ücretleri artırılmıyacak ~amaç neşredildi 
Berlin 27 (a a) - Alman 

C.H.P. Genel aekreteri 
Saym Bay Memduh Şevket Aokara 27 (R G.) - müesseselerine ~atılacak kö- l 30 para kömtir primi ahna- Almanyayı 

Rusyadan 

l
aavat uçakları Maltada aiperlere 
ve bava meydanlanna dal2alar 
halinde hücum etmitlerdlr. 

1 Atılan bombalar aıtınaldar 
'Raendal dün refakatlerinde Pazartesi günü kömür mür~er için zam _y~pıldı~ı l caktır. . . 
V aami• B. Sahip Orge, Sey- fiıtile ilgili mühim b.ir koor- !~kdırde bu . zı~la_r ıçın nak-1 . Kömürün . ~rtan mahyetı 
ban mebuıu Kuddusi Teoel diııaıyon kararı oeşredılecektir. nye licretlermde hır artıı va- nı karşılamak ıçm ba~ yerl~
oldo~u h"lcle Taranıa gitmiş ittihaz olunan bu kararda ptlmı0valckaktı_r1• .1 d' .. ,.. re satılan kömürlere zammı~ 

da ve uçak aahalarında patlamıt 
•tır hasara aebep olmuıtur. 

a ı 1 gı en ıren c.115er t 1 kt K k r t 
16r •e bau incelemelerde bo- k6mftrüo vasaU kumpoziıyon mühim bir madde de evlerde ya yapı a~a tttr. h lok ıatıl•e 
Jondaktan • ıonra tehrlmise f tı 437 5 kurut zam ya- f' umumi ıure fi a ı sa ı an 

Çekmek için ka 
rarlar alındı 

Malta 27 (a.a) - la2illa 
tebliği: Maltaya yapılan Alman 
hava taarrualannda iki Afman 
av uçatı tahrip edilmittir. 

d .• . ' . 18 01 ' yakılan kok kömürü ıatınm kömür fiatı hiçbir suretle art-
<.n::°iitlerd[ır. o h b. . pılmıştır. Q • 'hl k yükselmiyeceAidir. mıı de~ildir. Bulgarlar 

·--
. '.raraoı Hoıaıı mn a ırı- B~ zam köm r 9ıstı ~ Ankara, Jstanbul, İzmir, Müstehlik halka düten VafioltoP 27 (a a) -

ınısden]- . . . edenlerın bir kPmın _ _tatbık Buraa, Bskitebir, Zonguldak, vazife yakacakları kömür fıat RuıTelt ve çorçilin siyul gö- Yahudi me••le•İnİ 
OomhorıyRt Halk Partııı olunacaktır. Bu ktıım da halk M . l ·ue umumi ae- larınm yükselmiyeoe~ine emin . f d ayni za ı k t . ba u.. bi dd . ersm ve zmı v r6şme&erı etra ıD a - laalled ı...ı ı•ne 1e re erı Hyın 1 degildir. ıuıra~ r ma .esı, bekeden ahnuık elektrik sarf olarak 11ncak ihtiyaçları oİ!I . 1 0 ..-e Londrada eceıc er 

11.emdah Şevket Bsendal r.,_ şu noktayı tanılı etmektedır. edenlerden 20 para, havagazı betinde kömür tedarik etmek. ~anda ~aııog o .1 · f., s 
fakatlerinde Seyban mebuıo Kara, deniı nakil ve idare ıarfiyatmın metre mikabmdım fazla kömür almamaktır. hır tebhl neıredı 8m6

1! )la·_ 1 ofya 
27 

(a.a) - Sobranya 
K.nddoıi Tecel 'fe Talimi• 8 . Ankara 27 ~ . . . m~c i•I Y•hudl naueleainin halli 
Sahip Orge oldngn halde aaat c k ki •ı ı 1 Alman Mister Ço!'çıl Amerıkaya lçın hlkümete tam aallhiyet 
11 raddelerinde tehr!mi•ti gel o ÇOCU u aı e ere yaptı~· seyaha~teo Londraya v~rml!tir. 8 • milzakereler iki 

l t 1 • d- - ı· Bır saat sonra sun •urmüttür 
mioler ~e kaym•kamhk dai- ·ı 1 ayyare 4 rl onmuş ur. . h kk __ • -

k . k . ~ v . .. oımelerJ a m 
reaioe inmişlerdir. verı ece 1 ramıye er aşıngton gor v 

Genel ıekreterioıi• bora- Ru•yada birçok da gerek Londra. gerek d~l- Gelenler 
.. .. • . d b. demeç peıre ı - M 

dan Halke•ine gelerek koyla yerlerı bombaladı şır~~on 1 ır hullsası ,udur: 13 boslarıwHdıuı B. Tor-
•• 9if9ilerimi•le bir bo9ok Hazırlık'ar tamamlandı. mıttır. Bunun Ço .• , di~er ban Oemal Beriker dön ,-.h-1 Ruzveltle rç ~ · · ı · · 
•aat k•clar 1amiml gi5rlltme- y k d ..., I k Berlio, 27 (a.a.) - Ha•a ·ııeri de da- rımıze ge mı,tır. 

h l a ın a dagıtı aca de•letlerİn müme.4'SI ter yapmı,, ekim ve ... ıo kuvvetlerimiz oephe hattının h l ld ~ halde aakerl ku- . . 
va•iyeti ti•ertnae nıattm•t 800 kilometre gerilerir;e ka-

1 
: ~50 d •fikirleri alına- rarlar verılmıı, harp istihu-

almıft.rdır. Qok 9oouklu ailelere ya-t sanan altı çoooklu ıailelerin dar giderek bası ,ehirlerd8 ınakn an UID t' de bulunmuş lltının azAmi derece<\'! artırıl-
Boadaa 80nra Parti ve pılaoak yardım hakkındaki gene eskiıi gibi VekAlete ıilih fabrikalarına ve aıkeri ra görOome er ~ası, . ıemi İDşaatına hız ve-

H alkeTlnde incelemelerde bo- ha•arlıklar bitmek ü•eredir. müraoae.tları kararlaştnıimı' httdefiere hticom etmitlerdir lardır. 0 lerde harbin rılmesı kararlaıtarılmııhr. 
Junmoftor 1986 senesinden 1941 aeneai tır. Bo tmretle mtiracaat eden r . ' dd tr . fil&k . . d.l . . Bu gör lfmd g61den ge- Ruı :ve Çin muka•emeti 

Jllnfi;lerhbl• utle reme· IOnona kadar lDttraoaat etmif }erin ikramiyelerini derhal ın '1
1 

le 
1 ınkı• .~·~. 1

1 mtiı' ba~lıca zarar aTnnı t kayıblara takdil'le yadedilmiştir 
. k ve a ev er usa .an goru m ,. çirmiıı.lerdir •il · 

,.ini ...... rtta yedikten ıonra, olan altı 9oouklulardan ı ra- ödemek mtimkön olaoaktır. t" ,, · l ak bunlarm Görôşmelerde umumi in 
" r- · D' ı f k. ar. a(>z önöne a ınar . • 
B~ra~a aitmi•ler ve ak11am mıyeye bak kasanmış ol.an ığer tara tan a ır ve .... k . e . . te~birler abn- tıba durumunun ıanen yıl ı.ıı .,. "' •• • • • k m.oa ovaya yakrn demır azaltılması ıçın a . "Y a 
luri )(enine dönmotlerdır. ların k&lıtları Vsk&letçe sı- kımsesız 9000 lara paraınz Al yayı Rus-dan nısbetle daha elveri~li olma•ı 

· h kk d k . yolları aıkeri hedefler ve maeıoı man ı- ,, o -
adlar• aJralarak aıt olduk· şeker dağ1hlm&1ı a ın a ı ' _ ' f kmek için ka dır. 
ları Til&yetlere tahıiaatlarile talimatnamenin bugünlerde •9ak meydaeları da bomba b ... a~ş;k;a~ta;r:::a::a~ç::e::================:....-~:""""""~~-= 
beraber gönderilml• bulun- Vekiller heyeti tarafından I.mmıftır. -= Maarif 

Vekilimizin 
T etkile ıeyalaatleri 

lllt'ldMlır . taıdik edileceği bildirilmek ·~ıLDJU!.: •• • l 
Veklletp aınıflanduma tedir. , Harkol cephe•inde -yaz guneşı a tında 

i'ine devam edilmektedir. 1t Talimatnamenin tasdikin· fiddet/i muharebeler dU-ŞU-nCeler 
n ( )- T~ı- leri bitirilen vil&yeUer &ırı.- den l!lonra çalıfmalara başla 

Brnrnm ~7 a .•. L t b . olavor l 1 . .' k <>lan ıiyle evraaı \'e • ııaatı alıp nacaktır. Sıhhat ve içtimai T d i bir mavi ırök derlD 0 an u, lekealz engin bir deniz 
~ık 1eyahat1ne 91 mı• d t .ıt b GB er ö dl bT l e· Ar paraları aıı maea aşlıya- Moav6net Vekaleti yardıma d içlerladekl yanıını 1 n re 1 ır er. ır •alkım laümde 
Maarif Vekili Haıan _ı oaklardır. Onümözdeki ikinci muhta9 vi1'yetlere ihtiyaçları Mo&kova, 27 (a.a.)- Gece :~·:-:.;:. bir kaya dibindeki _ .. rinlitı. bir •u başındaki gergin• 
Yöoel bug.ünkö tirenle ıehrı- k&nun ıonuna kadar ikramiye nisbetinae para gönderecek, netredilen resmi t~blige .ektir: li~i :. revte••Jİ bir ıüzel ıozde her zaman bulmak kabildir. 
aize gelmış ve burada k11a h k kazananlarm alacak- .1A 1 ö ti t t- Barkof oepheaınde tıddet-ye a ı an yapı ıp m racaa ar e 1. 8 . d üıtllmeden n korkmadan bl l ö - d 
bir möddeı iıtirahatteo ıonra 

1 
ödenmesi i9in viliyet k.k b.t d. l k h ı muharebeler oluyor. ır Orperm• ••· . 1 1 ö k d r nam u nun • . . . . arının ı \'e teı ı e ı ere ayır 

1 
k bilir fakat, bır 1 ze ff a art11ın a durulamaz. Bu belki 

Karu gıtmek üsre tehrımı•- lere tebligat yapılmıştır. knromları ve diger müeaaeıte ço~ yer er elden ele ge9me • d:~~~:tlf ye f•rui bir liftır. lnaanhğı demiJoram. Fakat, bir 
den ayrılmıfttr. 1942 mali yılı başından ler elite teker dagıtılmaAı i'i tedır. Harkofta 9 tank tahrip ~ J teblik•J• dütüren n tehlikeden kaldıran hep budur. Bir 

ineboluda 
itibaren ikramiyeye hak ka- ne başlanacaktır. edİ)mi~tir. Başka bir yerde de ::::~~vi tekkeainde dedenin elin~ öpüp, ebafıada fml fml dö

binlerce Almaıı öldtirölmtit ' aealeria içlerinde yanan _•tef.. bır lnanıtın verdlti hızdır •ma, 
tank tahrip edilmiştir. flklr •erkeıi etrafında dontlf demek detildir. 

Deıtiz bayramma 
laazı.lık 

Halk Dağıtma birlikleri 
Siua•topol 

Faaliyete Girdi da1anıvor 
Za•an• zemzem •ayu gibi lçmedeyiz. Rüıılr ıaçlarımızı 

aa•urayor. 

lnebelo, 27 (•.a.)-1 Tem ( a) - Bir ideoloji mlaakaıalanDın çemberi içinde kafa1anı laftan tat• 
mn• Deniz bayramı i9in Hal l l. Moıko•a, 17 a. . ld vuranlar, bir aevda Alemine çıkmak latedikleri il ki ri 

Talimatname er qer tarafa 16ndeıiltli Sovyttt ga•etesi; 8iY91topo a nln kalaklarıaı takarlar ve bomboı k•lırlar B ıam:_n ,l' :.e ~ 
lre'fi deni• t8f8kkölleri tara- tiddetli muharebelerin devam tlf alikadan, platon,ik ileme ditmek latem;m •°N o~ e ır la -
~ ... ,. :L.azırlıklar w.apılmıt· Halk d & ı l dcll dl . a· tl 1 • e o ara• o ••• .,.. • u. ~- Ankara - a.ıt.aa halk datıtm• hlrllklerl tarafln- etmekte oldufJIDD, A maoıa- i • e yorum. ar g ze 2öz kartmnda halkaları kopmıyaa 
tır · tlaba- bltllklerMI• km'Ul•• •e çalıtma dan datıhlaeatı wmalmaktadır. rıo tekrar bir pi1ade alayı zencir •ar mıdır? 

Bu gönde deni• Dl .. idi hakk .. dakl taltaatn•menin Çotaltalmıt olan tallmataa- ile ve motörUl kaYTetlerle bir 1 f -------
lılaları Ye ellenoeleri ıpor göe ylrGrlilt• ~rme•I dolayıılyle me valiliklere •• onlar eliyle te e e ııeki• defa hücum et- DerJ• doluıu l edenler için dütündük. Hiç kimae bir n 
•rileri yapılaoakhr. ller tarafta baıırbldara hız •e• bütün .kaza, tiılllh.Ue •• kl1ler• . ~ ~ B k l . . b batın~• ayaklarını ıaya daldırmıyor, Bizi• gönüllerimizi tazele-

rllml t• la •üatetarbtı tali- kadar yollana•ktar. tıtıoı 'fe ili aı er erıoıo o ~ ditimıı ıu b~tında , altın HÇlarını yıkayan ıötüt dalları da ol• 
matn'a:~ 1 •:,.ıtarak llırili vali höoumlara muka•emette bu- İ m•••• kendlmıd ku~ u_çmaı kervan geçnıez bir diyerda aanaaa-
ltlrl9" J.~iftlr· EgedelW'lahsul lnndutona, fakat Almaularıo ı t•&· iki elimle ~albımı" ııkaaaaam, gözlerimi sak yüdne ..... 

ıarııntıll 
8 

ba..a.• ilrllile b tlS'I SOO ölü vererek tepeyi ele dikebilir 8~eı· !etıl. rözlu zeytin dallarındaki ıeıçeleri naaıl HJ• · 
r 

26 
(R t) u•dan .-: re a 

1 
• hllirl•?• ı ırım kı; telırafı t il · h L 1 L 

a.onya. oıue - k d b direktifler V•l'llmiı R ko tesı geçirebilmiş olduklarını bu h d D e erıae er uman •Uf ar aOllma& 

Koayada bugtın ıut 'l,iO ODhU arl ~z .. • bitiren tla.ıı. t•a e muharel»elerde dtitmanı~ e• fak•;, 9.:a e~ .,,dınlanabllir. Diyalektik bir dltüaced•• Mmbo-
.. i · · dd tr dl · ~afif •• ası 1" na• . • 1 

• • ilk r pruye ev baeaklaramı aaatmaNydım benim halim 
h n 'ı 6 ı, 19rı birllklerlala aynca bal' blldlrıt ı Ü•"'m 60 bı·n ton a~ iki hin ölü •erdili tahmıo aice olardu? Batını akar bir auya etmlye inıaa' otlu laerfeyin 

iti· yer 1&r111nt111 olmattur. iteklemede• derhal ç•llfmaya ı .,u edildiğini yazmaktadır. detitip aktstını nereden anlaaan? n ' 
BMar yoktur. bqia••ları he•I• yay.q.,,tar. tah•İn ediliyor ·---

Ôte yandaD, batta ekmek Al I •/ı • /wi En güzel olan 't•Y ••dlr lla••t? Pırıl pırıl yanan 1reee mi 
ukenclera• kıyıların olmak a ... ller türlü iqe mad A ·- E &.-L- man ar ı ı ,. yoku rünetli •••ilikler mi? J 

U d tm• bil'lUd fi na•ra - re mm~lln• l • "• ıer 
lla 2 ita'··an eeıecli dele~a~ dik batlı •• «erekt;ai dan gelen haberlere röre bu e e ... çır ı • -------

&.T tara ... ın-• •t• •• • •· •eneki izim rekolt•lnin '° bin ( ) Al Ben, 
t.k .. •en• - lft••e iki llG elhetle uurlıklarıD• ltlti~p ç•- tona lladü ~-· ülu9in e• Berlin, 27 a.a. - man Batımı çıkarıp pencereden 

lta11aa auba11 ltalaaaa bir U.- lıtmaya haıbyan blrllklenn Tem dllmeldedir. B•dm ... incir radyoıu Kodyonk ve lzyong ltddarı yudum yadum içemiyorum 
pak •aadal ıalarıa te•lrlJle ... •az H Atato• iki aylık ekmek mabaulünün da ?O hin ton ola• f8hirlerinin 'iddetli ıokak mu Herku bir türltl yar H'f'er 

tlldeaerek tikead.,.. kıJllan- kartlanDı da halka datıt•aları cmfı, tütilD mahaelaıııitDt4* 75 harebelerioden ıonra ele ge- Bea yarimden pçemiyorum ••• 
• flk•'fbr. Ôlller pllaüt kararlatbrılmıtbr. Birçok valilik mllron kiloya çıkacatı anlatıl- .. ldi.6' . 
ı..r. lerde ._ay ekmek kartlaruwa •ıktatlır_, ge91rı "8101 1uı1or. 

~onyatla yer 

Toparoğlu 



azar YENi MERSiN Sayfa ; 2 

Radyo Zayi ekmek karneleri i 1 a n i 1 a n 
Mersinden aldı~ım 9768 Sayın müstahsillere Deniz Gedikli Erbaş Orta 

TÜRKiYE RlldJOSU numarah Mayıs. Haziran ve l T k Mahsulleri Ofi i Ok l .. d .. ı .. ._ .. d 
ANKARA Redroso yeni -ebdil ettiğim Temmuzl üpra - 8 Ü ffi U Ur ugun 0ll 

Paıar - 28.6.1942 ARuStos aylarına ait ekmek , Mersin a1· ansın dan: 1 - Hu yıl uoğrudaıı doğruya llonarımaya 
8.30 Program ve memleket e99 t karnelerimi zayi ettim. Yeni· ı l.. • • sevk edilnH~k iizre Oı·ta okul mezu ularındaıı ta 

ararı sini a.lacağımdan eskilerin hük 194 t senesınde Tarsus 3Jaıısııuıza hu bu bat I b k· t d'l kl .• 
8.33 Muzik: Hafif program .. .. .. . . ..... e e ay e lece il. 

(Pı.) mü kalmadığını ilin ederim. veren koylu ve ınustahs1llerın aşag1da yazılı cet- 2 _ lstanbul ve ch·arııHJan uıiiraeaat edecek-

8.45 Ajans Haberleri Nnsratiye malıallesinnen . velde kendilerine tahsis edilen gliııJerde köy ler Deııiz K. Iıg ... ıııa ~tersin ve ci,·arından nıiira-
9.00 Müıik: Hafıf parcalar ve Na~ife Uygur 

marelar (Pi) {837) 1 ihtiyar heyetleri le birlikte ajansınuza gelip 2 ku- caal edecekler de Mersiııdeki okul ıuiidürJiiğiiııt~ 
9

·
15 

Evin saati ruşluk farklarını alnıaları ve listede isinıleri geç- 3 - lst1rıbul ve Mersin mıntıkası huricind.-12.so Program ve Memleket saat • d 
&ren Zayi ekmehkarne•ı miyen köy ve çiftliklerin e en geç 1 n-7-942 ta- buluııaıılarıu buluııdukları Askerlik şubeleriııc 

1
1

2
2.·~53 Mozikı Saz eserleri Mersinden aldıQ'ıo_ı 300~ rihine kadar müracaat etmelerini •bu tarihten dilekı~e ile bildirecekler ve bu dilekçenin biı· lliİS-

• Ajans Haberleri ıa • -
1300 Karıeık makamlardırn ear No lu ekmek karuıem~ımd '

1 
soura müraC!~at edeceklere de hiçbir fark veril- hasını da İstanbul Dz. K.lığıııa veva Mersindeki 

&tıim. Yeoisi:ıi il aca. an • •• . '- • 
inler. euelkinin hükmü lıalmudıQ'ını miveceğini ilau ederıı. . okula goııdereceklerdır. 

18.00 ~:~~r:;arı •e Memleket ilan ederim. 26-~-942 tarihin:le ofiıimi- 8-7 ·942 tarihinde gelecek 4 - Kayıtlar 1 6-~4 2 tarihinden 30- ~l-94 2 
18.03 Müzik: Radro Dans or· Oamişerif roaballesinJen ze gelecek köyler köyler tarihine kadar devanı edecektir. 

kee&raeı (:N'ihad Eeenııio Kaıum ogln Dervit Ame Camili manda Yenice mınta- Kara diken Tarsuı merkez (665) 
ıdareeinde) (832) kuı mıntakaıı 

11-lf> 

18 40 Müzik: Şarkı 9e Türküler Yüksek K<Sıe balcı 

19.30 ~j:~!e::~erl~~~t Arerı Zayi ekmek tarneleri ~~~~;r höyüi6 ~=~= ~:;.!k 
19.45 Serbest 10 Dakika Baltalı İbrİfim 
19.55 Müzik: cPalyaço> opera· Mersinden aldı~ım 14477• 3~558' Hamam kabu Ulaf 

d A D- 1 'lumarah ekmek karnelerlmı za· 
27 6

_n.
42 

Ko"'rlu-sm an rra •e uo ar. . . . 00 

20.ı r,; K T t b kım ri e\tım. Yenıeınt alacaQımden 
u ocuıma: o um a . . _ 

20 30 Müzik: Fasıl Htıreti eskilerıoıo hukmü roktur. d 
21.00 Konuşma (Ziraat takvimi) 166 liokak 8 No.ln ev e 
21.10 Temsil • Kimgıl ailesi (8:33) Bakı kızı Ay~e 
21.30 Müzik~ Karıeık pror. (Pi) ------------
21,45 Müzik: Oda müziQ'i. 
22.30 Memlekel eaat ayarı 98 

ajans haberleri 
ı2 .50 Yarınki Program 

kapame. 
ve 

Namrunda 
Satılık çinko ve 

kereste 

Nernek 
Naili hürlyet 
Koca köy 
Hacı bozan 
Hüseyin beyli 
Tekeli veren 
Tekeli ören 
Tekfur 
Meliki 
Yenice 

k Avdaıı 
Zayi arne 250 tabaka müstamel çinko Kargılı kocayer 

Mereioden Rldı~ım 166 ile hır mikdar kereste satı- 30-6-942 tıuilıiude gelecek 
numaralı ekmek karnemi zeri lıktır. lst~klılerin Namrıın kô- ki;yler 

ettim. Ye~ieloi alacaQımdan ee· yü muhtarı Bay Rağıba ınü- Simit b 1 F" 1 t . 
kisinin bukmft rokıor. acı ı ırengu uı mın a 

Mesudiye mRhalle8inden J racaatları. kası 
(838) Mehmed kızı Ayşe (836) 1 -2 Kefeli 

Firenrulaı 
Tiznik 
Kana vuran 
Ağzı delik 
Badraa 
Yaramıt 
Çöpll 

i ı a n 
Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasından: 
Koca bucak 

9 . 7-942 tarihinde gelecek 
köyler 
Köıe Muıalı Tarauı merkez 
mıntakaaı 

Cin köy 
Say köy 
Kalburcu 
Batlar batı 
Sarı lbrahlmli 
Dedeler 
EYCi 
lhıaniye 
Tak baş 

ıo. 7 942 tarihinda gelecek 
köyler 
Çam tepe Tarıuı merkez mın 
takaıı 

Cırbıtlar 

Çelebi çiftliği 
Akca koca 
Ali ata 
Adanalı 
Yaka köy 
Yanık kıfla 

i 1 1 n 
Tarsus Sulh Hukuk hakimliğinden 
Tarausun Sakızlı mahallesinden 75 inci ackak 11 No. lu ev 

de mukim Arif kızı Fethiye Okdemir, kardeşi bulunan Arif ye· 
timi, ölü Nuriyeden doğma 15-9-941 doğumlu Behram Okdemire 
vasa tayin edilmesini htemerıi üzerine yapılan açık duru~ır a 
ıonuoda davacının vaeiliğe ehil olduğu ve hı nJ bir hali bulan 

madıtı şehadetle sabit oldutundan kanunu medeninin 354, 371 
ve 372 inci maddelerine tevfikan vasi tayinine 26 Haılra 1942 
tarihinde karar verildiği ilan olunur. (829 J 

Göz hastallklan Mütahassısı 

Dr. Muhtar Berker 
Mersinde: Vo{!urt pazarı civarında 

Doktor Abdullah Ersoy muayenehane
sinde her gün. 

Tarsusta: Salı günleri üğleden evvel 

saat ı O. 12 arasında Doktor Cenıil Ertau 

nı uayeııehanesinJe gôz lıastalarıuı kabule : 

b-ışlanııştı r. 

t~· i vezrıedar yetişlirilmek iizre orta derecede 3_7_942 tarihinde 6eıeoek _______ s_u~ph_i_P_·~•a----~ ,............ ______________________ ............ ~ 

11-7-042 tarihinde aelecek tahsil görmii " bulu naulardan ve)1a li~e mezunla

r111da11 fiili a~ker&ik lıiznıet.i?ıi yapmış ' 'e yaşları 

30 u geçmemiş olaıılar arasrnda Aıık.arada, İste:w
bul'Ja ve Mersiude 2·~-7-9~2 tarihiude nıüsaha
ka iıutilıauı yapılacaktır. imtihaııda muvaffak 

ol arılara mu vaffakivet derecelerine göre iicret . 

köyler 
Çoka k damlama mıntakaaı 

Sıra 1t·· 

l 
oy 

Göçük 

I Hacı halbıalı 
Ali beyli 
Çiftlik 
Muhat 
Muzur 

verilecektir. · 7. 7 942 tarihinde gelecek 

isteklilerin eu geç 15 .. 7 · 942 tarihine kadar 1 k~yJer 
. . . . i 1 Çakırlı manaz mıntalr.aaı 

Aııkarada zat ışlerı seı·vısıııe staııbul ve Mer. Tepe köy > • 

sinde Su he mli<llirliiklerine nıiiracaat ederek ge-- Sarı Vell , > 
• Kara ili Namruo muıtalıtaıı 

rekli vesikalarını tamamlamaları lazımdır (801) Hamrun > > 

---~-~ - - - Yanık dam Çanı alan lbınta. 

i 1 i n 
Mersin Bele~iye Reisliğinden: 
Umunıi ıuezarlıkta mezarlat~ konulmak ıçrn 

pazarhk sure tile 50(J taıw f oııl numara le' hası 

yaptırılacaktır. Numaralarıu iizeı·iue perçiııleııe
ceği levha demiri belediye tarafıııd~u verilmek 

şartile h~r birisinin keşif bedeli ıoo kuruştur. 
Bu ıuınıaraları yapmak istiyenlerin 3 Tenınıuz 
cuma giiııli saat ı 5 de Belediye Euciinıerıine mü-
racaat eylemeleri ilan olunur. ı sa .. lj 

i 1 i n 
Mersin Bele~iye Riyasetin~en 

birnısı 

haldü 

catı • 
talip 

Keşif bedeli 1105 lira olaıı llal 
tamiratı a<;ık eksiltmeye konu ldtığu 
buluıınıadığ11ıda11 ihale müddeti ou gün 
rınştır. 

uzatıl 

Taliplerin 'l Teıum uz salı günü saat ı 5 de 

Belediye Eucüuıeııiııe nıüriicaat eylemeleri ilan 
olunur. (835) 

kası 

Fenk , 
in köy > ' 
Kara kütük > ~ _ 

29-6-94:~ Ta.r8D~ merkez 
mıntak&Kı 

Araplar 
Ali efendi 
Aptal kuyuıu 
Çatal keli 
Özel 
Pirice 
Zübeyir 
Haaan ata 
Halı dağ 

Kel Ahmet 
Kara fakı 
Kara bucak 

6-7-942 tarihinde gelecek 
köyler 
Kurbanlı Tarsuı merkez mın-
takaaı 

Kara yayla 
Kürt Maıa 
Ali fakı 
Yunus oğla 
Ballıca 

Reşadiy, 

Nemir otlu 
Mahmut ata 

köyler 
Salihli Taraua merkez mınta-
kail 

Da dalı 
Deli mihnet 
Ebül hadi 
Eıkifehlr 
İncırli kuyu 
Melemez 
Tekir köy 

13-7-942 tarihinde . gelecek 
köyler 
Çabıtcı Adana Ylliyeti 

Çitreveli 
Ali ağa 
sar.ıaak 
incir rediği 
Muraal 
Merkez 
Ku1n <lere 

14-7-942 tarihinde gelecek 
kö1ler 

Nar kulak 
Hacı ata 
Hiaıınetli 
Topcu 
Tuz kuyu 
Tuzla 
Tepe çaylak 
:.ll1a111et 

15-7-942 tarihli günde 
gelmiyenlere tah4!is edilmiş 
tir. (880) 

Y •lnı• Milli k a vvetleri 
mize giivendilimiz gibi daima 
MİLLİ SlGOBTALABIMI 
ZA Gl1'VE?,'EL1M. 

Güven 
Sigorta Sosyetesi 

Sayın yaylacılann 
dikkat nazarlarına 

Sıcakların 'iddetıe utmaın dolayısile Yaylaya 
gitme, gelme 9oğaldı~andan muhterem müşterileri

mize bir kolaylık olmak üzere Fındıkpınarı ve Göz
oeye muntazam kamyon seferleri yapmaktayJJJ, 

.Aynı zamanda sayın halkımıza bir hizmet olmak 
ü11ere gitme, gelme ücretlerini <!e inllirdiğimizi arz 
ederiz. 

Bundan böyle: 

Fındıkpınarına otomobille gidiş 200 
,, ,, ,16nüf 150 

Eıya nakliyesi kilo 6aıına 2 kuru1tur 
G6zneye gidiı 290 

,, d6nüı 125 lıuruı tur. Yük ve 
eıYanın kiloau iki kuruıa nakledil· 
mektedir. 

Do9 Garaji sahipleri 
('178) 7-15 Süleyman ve Mitat Kardeşler 

=-----------------------------------------------------------Yeni Mersin 
NUSH.A.SI 5 KUR. UŞT'U"'R. 

Ahooe 
Şeraiu \ 

Senelik 
Alb aylık 
Oç " 
Bir ,. 

Türkiye için 

120() kuru~ 
600 .. 
300 

" 100 ,. 
Resmi ilAnatın satın 15 lmruptur. 

Hariç için 

2000 kurut 
1000 " 
500 " 

Yoktur. 

Yeni Menin Matbaaıında Baaılmı~tır 

l 

.. 
f U 
dı 


