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Bugün iki koordinaayon kararı neşredilEcek Belediye 
Seçimine 

C.H. Partisi Genel Sekreteri 

Çifçilere ucuz ziraat 
alcitı verilecek 

Ha:zı1 lıklor başladı 
intihabat 1 O ilk 

tefrinde sona erecek 

B. Memduh Şet1ket 
Esendal 

Dün Ceghana gittiler Memlekete girecek kamyonlara elkonacak Beledı~intihabatına hazır-
lıklara başlaaılmuı için Dahili· BirkRÇ _G,üoJenberi şehrimizde bulunan Oumburiyet 

OO ı · ye Vekaletinden vilayetimize p G ı k 
Ankara 29 (R.G.) -Ya- leti emrine 1.800.0 ıralık lıükmt ve hususi şahıslar elin tebligat yapılmııtır. Halk ar~.ısı ene 148 reteri Hyın ha~· Memduh Ş8vket 

rın «bugfın» iki koorctinaayon tahsisat verilmiştir. dı-> bnlımnp ta 8 6 942 tarihin Defterler aeki:ı Eylüle kadar E~~ndal don Rabah saat altı tireuile şehrimizden Oeyhana 
kararı neşredilecektir. Bu ka- lkinci karar da; memle- de plAkası ve seyrüsefer vesi- ikmal edilerek ukıya konulacak gitmişler ve iııtaRyond" Vali B. Sahip Örge, Belediye rein 
radardan birisi, hüktlmetin kete idh:).l olunan kamyonlar kaHı bulunmayan kam'!onlann itiraz tetkikleri 14-17 Eylül için vekili B. Yu"nt .Kılı9 ve ~arti vilAyet ve kaza. beyet.leri 
Lir müddettenberi çiftçiye da- hakkındadır. · de karara bağlanacaktır. reis "e azaları ıle daha hır9ok zevat tarafından ogarlan-
~ıtılmak üzere yaptırttıgı zi- 1 dhAl olunan kamyonla- ~edellerinin tEdiyesi mu.k.tbı - Seçim hazırlıkları Eylül !O- mı•lardır. 

k ı . hnde satın almaya Tıcuet nuna kadar ikmal edilecektir. v 
raat Alatı içindir rın ~erbest bıra ı ma~ı halınde V k"l t' d --------------------• . . . e ... e 1 mezun ur. Seçim 1 birinci teşrin 1rünü baş· - 1 k 

Bunlann maliyet fıatm- bunlar ıhtıyacın. mevcut ol- 1 Ha ev. d 
dan daha aı fiatla nrilece,,i du,,n yere değil. fazla para S:ıtın alma işi Tıcaret •vacak ıo ilk teırinde aon• er- 1 n e 

ti t'i V · l . . . b' B miş olacaktır. 
rnatt1mdur. Yaptırılan Allt ki · •erilen yerlere gideceai tabii eflA etmın tensı ı ve aşve_ ·---

fay~t ademiveceğinden aışıuı- dir. k:\le•in ta~vibi 1ıe yapılacak ve Kızılay 
darı da idhaline çalışılmaktadır. 1 Bunun için bu koordinas- ihtiyaç olan mahallere verile-

Veni Partililerin tanışma 
töreni yapıldı Bunun için Ziraat Vek& yon kararı 1 e~redifecek hakiki -c~r-·. ------- Kurumu Gar~en Partisi 

Mihver kuvvetleri Mrş. ~annerhaym Sivastopolda Çok nefeli ve etlen- 27 Hazir•D 942 Camarteslılıtmalara, proıramı ve altı bat 

Matra Matru- Hıtlerle Çetin mu hare· celi geçti günü aaat 18 dıe Merıin Hal~ ::::~:1 
:zerinde çok güzel 'YC 

evinde. partiye yeni ırlren iza eyanatta bulanma, ve 

hu işgal etti a·· •. t .. beler otuyor Kızılay karumu tarafın- nt~n ~iter 1 parttilile::rtity:nı:,~ yenl1::::1~~er~.t:.~rikb eltmiftllr. 

g ruş U 
. 1 ounı yapı mıf ır. _ a unan ara 

dan geçen Pazar geceın bele- mek iatiyen .:8 yartdatın darum Halkevi. bufealnden •otuk linıo-

6 bin esir Harkofta durum diye b.dıçe11iade tertip edilen ıarı partiye kaytedllme1er1n~ uy· n•taıar •kram edu. .. ı, ve partm 
Larışı ı... gardtm pı.rti çok neşeli •e ıun bulandutundan kaz• ıdare )er araaında ••mimi muaahabe. 

d 
GırÜfmel ·mı'" R R. . . . . t tö ne davet terde l»ulaaularalr. t 19 3 

alın ı u er aamı eğlenoeh ge9mıştır. heyetınee bu zeva re - - ... ' o da 

b 
· h d'I . 1 1 amanda b6tun torene aoa verllmittlr 
ır OV • • J Londra 29 (a.a) - Boy- Garden partiye hemen " 1 mış er aJll ·z dil- • 

Q IÇlnue partilller yazı ile haberdar r Partim. ize yeniden iıa ka•t 
ı terin buat.si mnlıa.biri bildi- hemen Mersinin btltün tanın• dil k 1 

Boma, 29 (a.a.) - talyan cereyan etti mitlerdi. . e me - ıateyen birçok yurtdaı 
riyor: mıış aileleri batta s"yın Vali Yeni balarla eaki , partllıl~r ların muracaatlart devanı etmek 

~l~i!~:. İtalyan kuvvetleri Berlin 29 (a.a) _ D. N. 8. Hkarkofta mubuehe Koh- miz Sahip Örge ve refikaları den mlrekkep kalab1 alık bir~~~ dte k oşldu:ulndu b•evinçle haber al-
ajansı bildiriyor: v. annerhaym yan esiminde hötün şiddeti)e oldoğa halde ittirak e~mitler le ve ıehrimizde ba unaa m• 1 

• • • e u törenlerin daba 
tarafından Matra Matrob bu .1 H d C ı Berlkerle bir çoğunu .. · ı e itlerin görüşmeleri Fuhrer' ev~m ediyor. Tank birlikle- dir. larımıs Turhan em• t' gorecetız ve mem-
R&hab işgal edilmiştir• in umumi karargihında samimi- · · d 1 • · Dc,ktor M•htar Berker, Pa~ 1 

leket beaabına duyduğumaı lftl· 
rı, ıuya e erın ıştirak ettiği Gardfln parti c~ok kala· el Emın h d ı -

Dün geceki mnhuebeler- yet havası içinde yapılmıştır ~ vlllyet idare beyetlo en arı • ma •utıanlarunıza şükran 
mabardhelerde Almaa lar en bahk olmakla heraher sökftn i D Hayri 1 kayted ı· d 

de 6 hinden fazla esir aldık. Bolıeviklerle ölüm, dirim . .. . b" Alpu, Halkni reiı '· . a ece ız emektir . Yeni 

Q
ok mikjard" tank, top, mit mücadelealne girişmiş olan bu ma .. oumarteıt~ . ganl~rı ı r ve intizl\m için do devam et- T olaner, kaz• idare heyeti reiaı partili kardeılerlaılzl Yeni Mer-

. . . d'l iki büy6k kumandanın görOtme gedık a9mak ıçın hır 9ok mi• ve birı\ok "iftler danR Doktor Abdullah Er•0 1 ile _kan ain de candan tebrik eder. 
r 1 .• saıre ıltıoam e ı - v :J' .,. M ı ve ------------& yoz T8 • leri batından ıonana kadar aa· · noktalardan taarruzda balon· ederek iyi bir gece ge9irmiş heyetlndea Fahri erzeeH ft... l 
ı:ni~tir, M1ıtrA Mstrn~ Jıma- d ~Jikle geçmittir. 27 Haziran 1 muşlardır, lerdir. Yuıuf Kılınç sabık .mebub•I ea:: ugre men ve eg""ı'tmanler 
nıoıb iki vapura ısabetler günü 1 areşal tayyare ile Berli· Bı"r Al t k "f dl Oogun ve partı n• Y . . man an mu reze M ff k 1 b ti ri k"yJolanmuştur. Bir vapurda ne gelmış ve Fuhrerın kararga. ıinin .. .. k '. . n'fa a ıyet erinden do- ocak relaleri ve idare eye e HlJbub t lL 

hına yakın bir yere inm' ti onıme çı nn makınelı layı guden parti tertip bey· Halkevinde toplanm•t bulanuyor . • a e ROnma 
'"ngınl~r 91kmıştır :._ l an Mareşal iki general ile Fah;!ri: tüfenk ve booıba1Rrl1' miiceh etini veKızılay koro mu idare lardı. . tin- lffnde çalııacahlar 

Berlıo, 29 (a.a.) A ro yaveri tarafından karşılanmış bez aJtı Rus askeri görül- heyetini tobrik ederiz. Parti vilayet ıdare ~e~:,ıa-
orduları bafkamandanhgının bir bölük asker ihtiram ıeJimı- müş bir müddet sonra bunla- den Emin Alper yeni ar a t' Maarif Vekaletinden ır 
bo&nRi tf'bligi: nı ifa etmiştir. rın cesetleri ile 6 tahrip edil /ngilizler Bremeni rıa partiye intlıaplarını .v; p•ı: ı timiıe gel~n bir emirde vö;:.~: 

Dö,manın şiddetli moka- Mareşal Mannerhaym kendi· miş tanka rastlanmıştır. lilerin batlıca yaılfelerı~ an - men ve etıtmenlerin tatil eaaa 
Temetine ra1tmen Matra Mat- ıiae tahıh edilen ikametgaha So .. güde A1 1 bombaladılar tan ...Azel bir hitabede btu funtlmuf aında hububat el konma ve ae-•-

e -dd t · t' h n uç aman a ay- a• k aı f r 1 ı ... 
h . ı a·ı . . 6 b' gitmiş bir mu e il ıra atten n yeni lz•J• tebri e . 'erinde çalıtnıaları bildı"rllnıı·,_ 

ro. ışga .. ~- 1 mıştır. ın aoora Fubrer buraya gelmiş ve l~~ının birçok hiicumları püs Berlin 29 (a.a) - Bnmen y 1 tili ark•d•tlar adı· tir. 
eaır ve b_uyuk sayıda harp -amalleyhi aelamlamııtır . kurtiilmüştör. üzerine yapılan dütman hava en par 1110dOrleriaden 
lll 1 ld k .... na aabık nahiye fakat kuv· V / 

a zemeıu a ı · Fuhrer Mareşal şerefine bir Moskova, 29 (a.a.)-SivaR hücumu tekrar başlamıştır. Bu Mlallm Aydıner kııa k CHP İ ayetimize on fon 
Kahire, 29 (a.a.) - Orta öğle yemeği vermiş bu ziyafette topol cepbeRinde 9etin moha- hücumda 11 dütman uçatı düşü- vetll bir ifade il• ~ükt~ hey.ec~~ 

Şark İngiliz umumi ka.rargi- yeni ve yüksek şahliyetlerle ta· rebeler olmaktadır, Ruslar rülmG,tür, ye intlaapdan day uk aarıılmaz demir ver ildi 
hı tehligi: nıımıthr. İmer ve Baklada mıutıkala- ve aevlnei anl•t~ lamıt v z . ··-- -

M atra Matruhun cenubun 8. Hitler baş kumandan •1• rını a d .. d f t k rana k1dar Rnslard:rn 15667 bathlıklarını t• rar De iraat iıtihaalita ile ilgili 
1 1 1 11 etra na aoe mu a aa e me • . . k mebusumuz r. vaaıtalara t h . . 

d 1 ı fatile Maret• e ça ışma a .- ted· esır alın(Dl'l 221 top bır ço bundan aoar• _ . • •11 edılmek lı.ere 
a şiddetli muharebe er o · ht ı f ırle M b b ı k v 1 k C H u- ti fında izahat vermiş ve .m~ e ı r. a are e er ço ya- mühimat iğtinam edilmiş 2529 M•htar Berker a6ı •ara . v aye. mız emrine on ton lama 

lllaktadır. Sav-.ıar geniş bir aıkeri şubeleri gezdirmıştır. kından olduğu i9in tank ta.ar- . fhk:). . l ·· ı . ı' Partisinin .. 1111111 ve feyizli ça• • demlrı verildiği haber alınmıttar 
8a~ada cereyan etmektedir. Aakeri teftitten aonra Fu.h- ro.ıları fayda 'f.,rmemektedir. ıs ı m ışga eaı m~ş ır.. ------ -·-~ . - - - • 

Tafsil&t yoktur. rer Mareşal Mennerhaynı de Moskova 29 (ı:. a )- Yukarı do~uda ıate ıstas- , 
tekrar .wörütmüt ve bilahara Bark ft' d .. k k yonları gecel~yin basılmış 14: • o a nrnm arışt - . h . .1 . . 
maretal uğurlanmıştır. tır K k . nakliye treoı ta rıp edı mışhr. n 

• 
1 1 1 Bir İngiliz 

Denizaltısı Bet'ezilyada 
. o yanrım dogaeundakı M kerde düımana 900 ölü 

hareketler me•zii oldogu için edr .. 1 · 1· il · ··t- _ rr0Jıaı limited f:irhetı·nden.• ver ırı mıı ır. enın go unun ı ı ~ 
mb ah~re~eler_ çok şiddet ke1- oimalinde üç ordu imha edil- ı 7.9'2 tuihinden itibaren şirketimiz Mersin ş b · ı. 

Akdeni~de İtalyan 
Filoaana hilcum etti 

Alman aleyhtarlıfı atmıştır Bır keaimde Boıt- · · 1 l t ·h· d · 'b ıı esı aa-
lar döşm'~n hatların• taarruz m•şhr. patılıcaktı~. l~r~n ariı ~nt" e~ ~tı :nm muamele yapm~ k isti-
ederek ismini vermedikleri . Ruslar 32,759 esir vermiş yen ılAk~ u . Ş r _ e ımı:ı.ıu stanhuldaki merkezine veya. 

Berlin 29 (a.a)i - t.~blig: }}ir tepeyi geri almışlardır. l~rdır. 649 top 2904. mitralyöz lzrnirdekı oubetıme muraca~t~arı rica olunur. Mersin şube-
ls!ceneeriye 29 (a.a) - Berezilya ile siyas munatıe. bırçok tank tahrip edilmiotir. sinde başlayıp 1-7.942 tarıhme kadar intaç ed'l . 

-Oseüııe do"nen hır İngiliz de- bat inkıta.a ugradıktan ~onra Almanlara göre Düıman k l k bJ sir leler İstanbul merkeıimizd 'k ı 1 mıyen mua-
. borası Alman a1eyıi'tarhgına . m an ı ~yı arı ~ . rne e ı ma edilece~tir. (84.'3) 1-2 

1lııa.ltı11 Akdenizde bir 1tal- 1ahne olmakta ve Almanlar 3 Rus ordusu lerın sıyısmdan hır kaç mıslı - ----·· 
Yan filoeana rastla.mı, ve ani fena muamele görmektedirler faıaadır. A frikadı matra mat- • 

at•rak. Viktorya ıınıfından Eger Beresilya hn hareket · irrtha d·ıd· ruh kuv•etleri yenicien ına~ 1 1 a n 
bir ,;ırhlıya höcam etmi, T8 lere derhal m&ni olmazsa mi e 1 1 ltıp edilmi§tir. fngilizlerin ta· T 
Yaralamı,tır. ıilleme yapılacaktır. 32,159 eair alındı kibine devam oluornakta .. ır. akoa Limited Şirketinde: 

Bi9 beklenilmeyen bir . Matra matruh l~ınamnda Şubemi7.İn kıtpıttılması clolayısile mevcut demirbatımı-
~ınanda taarruza otrayan Biımanya umumi Berlm 29 (a.a) - Alman 5 bin tonilatolu~ bır P?l!01 zın bir kısmı 3-7· 1942 tarihine tuadüf eden cuma gilnQ 
fılo mürettebatı ••şalamı,ıar 1. . L d d resml tebliği: Sivastopolda çok gemisi ile bir naklıye ge~ısıne ~at 16 da müzayedeye çıkarılacaA'mdan talip olanların mn 
dır. Bundan iıtifade eden de· va 181 on r~ a müıtahkem iki mdvki daha isabetler olmuştur. fngıltere- ayyeu zamanda münyedeye iştirAk etmek üzere lthalAtçı 
lliıaıtı yaralı bulunan 'bir Londra ,29 (a.•) - Bırm1•n.ya Alman Rumen haTa kuvvet- nio cenup batısında askeri he- ve ihracatçı Biı likleri binasmda hazır bulunmaları iiAn 
travezöre yaklatmış Te iki :.mumui val

1
••I Llolnhd~~.8 ':ı mır lerinin de yardımı ile zapto- deftere ağır çapla yAnam bom olunur. (849) 1-4 

tarpil atmı,tır. Kra'fez()r 3 ır •• muhm.ı v
1
• u u

1
me e ve luomu~tur balara ve binlerce bomba alil-

~ ramı ıa ı ar a tem•• ar yapa• • 
'-&kikada batmı,tır. cakbr. 7 Hazirandan 28 Hazi- mıotır. 

lr. 

nra 
tef 
nra 
nde 
lGk 

-
ve 



30 - fhlziran - 1942 Salı YENi MERSiN 

i 1 in i 1 an 
isken~erun it~alat Gümrüğü mü~ürlüğün~en Sayın müstahsillere 

Jskendel'llll Gümrük unbarlarmda döküntü ha·· Toprak Mahsulleri Ofisi 
linde bulunan hir cok soda ve teııeke levha ile · • d . 
üçbiu (aOU()) kü , .. : kilo yiiıı ipliği 22 Tenınnız M e rs l n ~]an Sin a_n 1 

l 942 carşamha günü acık artırma ile satılacak·· 194 l seuesıııde Tarsus aJaııs11uıza hububat 
tır. Fa~la izahat isteyenleriıı lskeıı<lt~run ithalat veren köylii ve mlislahsillerin aşağıda yazılı cet-
gümrii k miidiirliiğiiııe miiracaatht rı. [8 3 91 1 vel~e kendilerine tahsis edilen giiııJerde köy 
____ _________ a_o_-_5_- ı_o_-_ı_n __ 1 iht.ıyar Ja~yetlerile birlikte ajansımıza gelip 2 ku

l ruşlu'k farklarını almaları ve listede isimleri geç-
miyen küy ve çiftliklerin de eıı geç ı fl-7 -9 4 2 ta i ı a n 

ls~en~erun Deniz komutanhğın~an 
Telefon hattı tesisine ait ilandır 
1 - Tasdikli keşifuanı€siue göre Ar~u ciYa-

rihiııe katlar müracaat etmeleriııi bu tarihten 
sonra ınürac,at edeceklere de hiçbir fark veril
miyeceğini ilan ederiz. 

r11ıda bir devreli telefon hauı tesis edilecf' ktir. 
2 - Feııni ve hususi şartrıamesi lskerıdenın 

Deniz konıutaulığındadu·. 
3 - Bu işi üzerine ahn~k istiyeııler ihale gü

rıii ne kadar şarı nameleri konıutaıılı kta görebilirler 
.ı - ihale 20 Temmuz 9 42 pazartesi saat 16 

da iskenderuu Dz. K. da yapılacaktır 
5 - Muhammen bedeli 5812 lira ohuı keşfi-

ne göre isteklilerin belli giin ve saatte 43n daıı 
ibaret ilk tenıiııatlarile iskerıderurı llerıiz komutan 1 
lı ğuıa müracaatları ilan ohırnır. (84:0) 3o-f>· \ 1-18 -- ---
Yatlı tohum ticaretile mefgul olanlara 

Mmtı~a Ticaret müdürlüğünden 
ı 94 ı ve daha evvelki seııel~r mahsulü sisam, 

keten, ay çiç ,. ği, araşit ve kPndir tohumları 56 
nunıaralı sirkiilerle ilan oluııau yerıi fial rejiıııi 
hariciıule kalmaktadır. Ancak hu malların ı 5 
Temmuz l 9 4 2 akşamına kadar bir heyaımame 

ile nıiidiirlüğiinıiize bildirilmesi, ayui giirıe kadar 
depo ve (}Uvallarıu temhir muameleleriııiıı yaptı 
~~ıas1 liizuuıu ah\kalılara tehli~ olnııur. { 854 j 

Zayi ekmek karneleri 

26 -6 ·942 ta ribin1e ofisimi
ze ~ttl e cek köyler 
Camili manda Yenice mınta-
ka11 

Yüksek 
Kanber höyütil 
Arıklı 

Baltalı 
Hamam kabu 
27 ô-942 
Nernek 
Naili hürlyet 
l<.oca köy 
Hacı bozan 
Hüseyin beyli 
Tekeli veren 
Tekeli ören 
Tekfur 
Meliki 
Yenice 
Avdan 
Kargılı kocayer 

30-6-942 tarihinde gelecek 
köyler 

Simit bacılı Firenguluı mınta 
kası 

Kefeli 
Flrenıulas 
Tiznik 
Kauavurin 
Ağu delik 
Badraa ' 
'{ •taı:nıt 
Çöpli 

Mersinden aldıQım 27963, 29929 Mersinden aldıQım 18867 -~~-:-K-oc_a_b.,:u.:.;ca:.:k~--
uumarah ek.mek karnelerimi ıa- No ıu ekmek karnemi zari 3.7-942 tl\rihiııde 7 eleoek 
:ri eltim. Yenisini alacaıtımden eltim. Yen isi:ıi lllecaQımdan k .. vler t> 

eskilerinin hükmü. rokıur. . enelkinin hükmü kelmadı4ını Ç:kak damlaına nııntakaaı 
Mahmndıye moballeıı ilAn ederim. Sıra köy 

16 No. sokakta ı Toros otelinde Göçük. 

(8ti2) Ali kRrıın HByriye (855) Mul arrem Okalası Haca banııah 
ı Ali be1li 

Mersinden ıldıO:ım_ 376~ Mersinden aldı~ım 29469, Çjftlik 
nu~eralı ~kmek karnemı zarı 2947 numarah karnelerimi Muhat 
etıım. Yenıelnl alaoaQımdan ee· . . . . . Muzur 
kisınin hükmô roktur. zayı ettım .. Y ~n~lerJOı alaca- . . 

BahçemahaJleılnde 133 No. ~ımdan eskılerınm hükmü yok 7-7942 ı11rıbıııclo gelecek 

(847) nde Murad Glven tur. k :iy16r 
Mahmudiye mahallesinde Çakırlı maoaı m•ntaka11 

Mersinden almıe olduQom 82 No. lu evde Mehmed Tepe köy > • 

23788 ~o la e~me_k karnemı (857) Eyup Ay Sarı Veli ., > 
zarı ettım. Ycnıeını alacağım• ıu . Kara ili Namruo mıntakaıı 
dan eekisıain hükmü roktur mersınden aldıA"ım 3094 N > • amrun > 

Mahmudjye mahallesi 3095, 3096'. 3_097, . 30~70 N. Yanık dam Çam alan nuaıta. 
s No. ıu evde lu karııeJerımı zay1 ettım. Ye kall 

Muıtafa Sürücügil oiJerini alacağımdan eskilerin Fenk ., ., (848) 
hükmü y~kt':'r. . lnköy > > 

Mersinden aldıQım 24753. 24755 C f t il d amııen maııa esın en Kara kütük > ., 
25766, 24754, 321621 25757 No.lu 8 k k ı N l -3 RO a 6 o. 11 evde 29.6-94~ Tan~os ınerkez 
ekmek karnelerimi zari eltim. O 
Yenilerini alacatımdıtn eıtkileri· 

Feyzi nc~l uııntakası 

niu hılkmü roktur. Zavi ekmek karneıi Araplar 
Ali efendi 

MahmudjJe mahallesi nüfus CÜzJanl Aptal kuy11•U 
8 No. evde Oıman Ve 

(852) oğlu Ahmet lçöz Mersinden aldığım p,kmek Çatal keli 

1 
• · Özel 

------ karne arımı ve nüfus kl~ıciımı Pirice 
Tareueıan almıe olduQum zayi ettim. Yenilerini aJaca-

273 5 3 
Zübeyir 

ı , 27 12, 27314, 27313 No.ıu ~ımdan eskilerin hükmü olma Haaan ata 
dört ~det ek~e.k . karnemi nsi dı~ını ilAn ederim. Hah dat 
erl~dım. Yeı:ıısını alaoatımdan Cami~erif mahalle!inden Kel Ahmet 
esin karnelerın hOkmO olmadı- I 
tını ilAn eaerim. 35 No. u evde Kara fakı 

Bahçe mahallesi lti4 so- (846) fsmail flgın Kara bucak 

1 kak 125 N o. in evde 6 7-942 tarihinde geleoek 

(845) Zebrn Dö~tinmez Nam ru n da köyler 

Ôlün1 
Şehrimizde makarnacılık 

Satılık çinko ve 
kereste 

işile i~tigal eden İdris Berk· 250 tabaka müstamel çinko 
men Apandisitten ameliyat ile hır mikdar kereıte satı
oldoktan on gön ıonra geçon hktır. lstbklılerin Namrıın kö
cnmartesi gönü vefat etmiştir. yü mubtarı Bav Rağıba mü· 

Kederli ailesine baş sag- racaatlar1• 

lığı dilerill. (836) 2-2 

Kurbanlı Tarsuı merkez mıo· 
takaaı 

Kara yayla 
Kürt Maıa 
AH fakı 
Yunuı otla 
Ballıca 

Re~adiye 

Nemir otlu 
Mahmut •ta 

8.7 94:2 tllribindö gelecek 
1..öy)or 
Kara diken T arsuı merkez 
mıntakaıı 

Köıe balcı 
Kaya dibi 
Kara dirlik 
İbrişim 
Ulaş 

Körlü 

9 7-042 tarihinde gelecek 
köyler 
Köıe :\tuaalı Tarauı merkez 
mıntakaıı 

Cin köy 
Say köy 
Kalburcu 
Batlar batı 
Sarı lbrablmli 
Dedeler 
Eyci 
lhaanlye 
Tak bat 

10-7 94c2 tarihindd gelecek 
köyler 
Çam tepe Tarauı merkez mın 
taka11 

Cırbıtlar 
Çelebi çiftliği 
Akca koca 
Ali ata 
Ada nah 
Yaka köy 
Yanık kıtl• 
Suphi paşa 

11-7-042 tarihinde aelecek 
köyler 
Salihli Tarsuı merkez rnınta· 
kail 

Dadah 
Deli mihnet 
Ebül hadi 
Eıkitehlr 
İncırli kuyu 
Melemez 
Tekir köy 

. 13 7-942 tarihinde gelecek 
köyler 
Çabıtcı Adana Ylliyeti 

Çitreveli 
Ali ağa 
Sarm11ak 
incir gediği 
Muraal 
Merkez 
Kum Jere 

14-7-942 tarihinde gelecek 
köyler 

Nar kulak 
Hacı ağa 
Himı:netH 
Topcu 
Tuz kuyu 
Tuzla 
Tepe çaylak 
'.llyaınet 

ı 5-7-942 tarihli günde 
gelmiyenlere hhsis edilmiş 
tir. 2-3 (880) 

Zayi karne 
Mersinden aldığım 2V504 

numaralı ekmek karnemi zayi 
ettim. Yen isini alacağımdan 
e3kisinin hükmü olmadığını 
ilAn ederim. 

869) 

C1mişerif mahallesi 
Osman tlhami 

evinde 
Ali Tahtacı 

i 1 i n 
Mersin A~liye [ncumeninden: 

Sayfa ; 2 

15 lira nıaaşlı Tarsus nıahkenıesi zabıt katip 
liği açıktır. ~lenıuriıı kaııuııunda yazılı evsafı lıaiı 
olup orta tahsilini bitirmiş ve askerlikle ilişi{':d 
buJuııuuyaıılar diğer laliplere tercihan tayi11 edi · 
lecektir. 

1 uıtihaıı giinü olarak tayirı kılınan 1 O Tem 
muz ~42 cuma giiııii saat 14 de nıezkôr kitabe
te talip ola11ları11 ellerindeki vesaikleriyle birlik
te Adliye eııclinıeıı ı·iy~setiue ıuür:ıcaat etmeleri 
lüzumu ilan ohınuı·. (856) 

A a • 
1 1 n 

içel P. T. T. Mü~ürlüüün~en . 
1 - ~lersinde Şirneudfifeı· istasyonu ka ı·şısın

daki arsada istif halinde mevcut ve idareuıize ait 
olan 6 nıetreJik 1545 udet, 7 metrelik 6~JO adet, 
8 nıetrelik i 130 adet v~ 9 metrelik 100 adetk i 
cenı'aıı 3465 adet telgraf direğiuiıı l1ersiııde 
vagonlara nakil, tahmil ve istif cdilnıesi işi J>a
zarlığa koıınrnştur. 

2 - Vagonlar, idarece temin edilecek ve va· 
goııun hazır oldu~u müteahhide ihbar edildi~i 

gtin mahallinde salahiyetli memurun göst.erece~i 
direkler, o gün zarfında müteahhit tarafıııdaıı 

vagona yerleşti rilecektil'. 
3 - ~1uhammen bedel, beher direk icin 30 • 

kuruş mecmuu i<;in 1039 lir2 50 kuruştur. 
4 - ~luvakkat teminal 77 lfra ~6 kuruştur. 
5 - Pazarlık 1 ı -7 -9 4 2 cunıar.tesi günü saa ı 

ı O da Mersinde P .T. T. Müdürlüğü odasında top · 
lanacl?k komisyoııda yapılacaktır. 

6 - isteklilerin o giiu ve saatta teminat mak
buzu ve Ticaret odası vesikası ile konıisyorıa 
ıuiiracaatları ilan olunur. (817> 26 30~4- 9 

i ı a n 
Silif~e Jan~arma okulu ~omutanhğmdan 

Silifke jandarma er okulu içiu 1 Tenınnız 94 2 
deıı 3 ı-5 - 943 tarihine kadar pişirilecek yevmi
ye 600 kilo ekmeğin pişirnıe işi J -7-942 çar 
şan1ba giinii saat 15 de Jaudafnıa okulunda mü
teşekkil komisyonca ihale edilmek üzere eksilt-
meye konulmuştur. 

Pişirme iicreti olarak talınıin edilen bedel 
4522 lira 50 kuruş ve ınuvakkat teminat 339 
lira 19 kuruştur. TaliJ•leriıı daha fazla izahat 
aln1~k için ihale gününe kadar okul komutanlı 
ğına ve ihale giiııünde adı geçen komisyona mü
racaat etnıeleri ilan olunur. (755) 19-2B - 27-3C ı 

i 1 i n 
Sümer~an~ Yerli Mallar Pazan Mersin mü~ürlüğün~en 

1-7-942 Çarşamba güuünden 6 . 7 -942 pazar
tesi gününe kadar Sünıerbaıık Yerli MaHar pa
zarından hiç tevziattan istifade etmiy~n yarttaş . 
lara yal111z ııüfus kağıtlarile mal verilecektir. .. 

Başka kiıuselerin muracaaua buluııınaması 

rica olunur. (S58> 

i LAN 
Mersin Belediye Hiyasetin~en: 
Altı ay zarfında toplanacak şehir süpriintii: 

leri 720 lira muhamnıen bedel ile ve acık ar-• 
ttırma suretile satılacaktır. 

Taliplerin yüzde 7 ,f> mu Yakkat temiııatlarilt~ 
3-7 . 942 tarihine tesadüf eden cunıa güuü saat 
on beşte Helediye encünıenine nıüracaat eyleme· 
lerl ilan olunur. (7 58) 19-23-27-30 -----

Yeni Merallı Matbaumda Baaıhmftu 
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