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14 4111 

Şark 
Cephesinde 

Libyada Amerikan 
'1arp bütün fidde· kuvve~eri 

Yeni Mebu•umuz 
~ay Refik Ko,alta-, 

nın cevapları 

Memur maaşlarına zam 

Rijnvde tiyle deuam ediyor İrlandaya çıkarıldı 

Almanların durumu ingilizleri,ı Bingaziyi boşalt Londn~ "17 (a .~ -) 
1 

Beledi10 R nis vek ili 

190 liraya kadar olanlara yüzde 25, 
101 den 110 liraya kadar yüzde 20 

ve daha yukarılara yüzde 15 yapılıyor 

limitsiz 

Rus kıta lan i lerleyişlerine 
devam ediyorlar 

malan ihtimal dahilinde 
. . . l\luhterern Merein!ılı:ırin se• 

Şımah lrlnndaya Amerı- gillleri01 m\llete rap ca Q'ım his· 

kadao geien askerler çık~ışlar metle ödeme,:te çalıt:: .cağım. Sar· 

Ka.l} ·ıre 27 (a."') _ dır. 81'1 haber etraftudıl Heratd gılımmle 

Arıkara 27 (a.n) - l\1e- t;On Şflklino göre fnkallde 
mnr ve rniistabı~f'mlt re veri- hallerin devamrnca aylık to
Iecek favka.lade y,am hakkın- tan 100 Jiraya kadar olanlar 

.. Refik Korııltaıı 
Rovter: Rom mel kıtaları tribün gazetetti diyorki: 

ilerleyiş.lerine devam etmekte- Şimdi Am 0 rikan askerleri 
dir)er. Bıogaziuin 110 kilomet babalarınıu başladığı işi başar Antalyada 

la4emurlar koopera· 
tifi kuruldu 

da Jrnrıuu Jlt.t-iba~ı biitçe en• için vergi Te tekaüt tevkifleri 
cümcniairı tetkikind<'·ı ~ııkmış çıktıııtan sonca ita mikdarı· 
ve biiyi.ik miılot ınecli.ıiııin r.ın yi.izde 20 ioii. 
ynrınk i t(lphrn tı giirıdomiııe 101 lirndırn • 170 liraya 
alıııabilınek Uzero düıı K*'9 k f\ i!ar yüzde 20 tti Te daha 
vakit mebııshna d11.ğıtılm11~tır. yukarı ları için de yüzde 15 
K:ıunnun tmcümendeıı çıkarı qj niıoıbutirıdr zam yapılacaktır. 

lstokbolııı, 27 (a.a )-MoR re cenubund1 ve Mososon şi - mak için 1 rlandaya vardılar, 
kova ile Riga araRındaki yol malinde . çarp~şmalar devam Bı1 iş tam mafls : ıe bitecek ve 
Ja Rus ilerleyişi deTam et- etmektedır. Brıtanya kuvvetle l alınıım sa ğlam netic~de devam 

mektodir Burası Rusların rinio Bingaziyi terkettikleriee edecektir· Tıim genef'a l Hartın 8" J k • • 
hı\şhoa hedeflerini teşkil et- dair tebliği ne redfürse inan-J kumandası altında bulunan Aulelra 27 (a. ıı ) - ır apon uça gemısı 

1 

Şehrı miıde hır memurlar Berline 
r:ıoktedir. Rijnvi müdafıaa mak lazımdır .. Bingaıi _ile Amerik~o kıtaları şimali irlan kooprolifi kurulmue ur. Koope· fOrpilfBD~İ 
odun halen alınanla dö~ö!öy~r Derne arasmdakı ~ol . ~ehhke da başvekili ve İngiliz hllva rat ı fe lrnrdolunanlar 800 ıii geQ-

lnreada doromları ümıtıuzdır. altmoadır. Du~ma mg_alı1. lota l nazırJ Şinkler tarafından karşı mietir. Kooperatı f pıraeadsn ---

lngiliz uçakları 
hücum ettiler 

Moı!<ova, 27 (a.a..)-26 tson farını bura~akı mün~ıt toprak ı lamrı· ştır Si:ıkler gelenleri se- aıaQı fiaUR roıı.I eaueıarına bs~- Vaşington, 27 (a.a.) 
ki.nanda kıtıll.uımız ilerle- tan atmak ıslemektedır Çarpış l l l .. l . ıamıeu r. Harbıye naz1rlığmın teb- Bertin 27 (a.a.) -

l . b' saha ·ç· d am amış ve şun arı soy amış lı~i: Du·ıı aece Brı'tanya uçaklı 
yişlerine devam etmişlerdir. ma ar genış ır 1 ın eltir: M t 15 

e 
. d d" devam etmekte ve kuvvetler . . . Ut a Uzakşarkta ~meriklln de- rı şimali almanyada bir kaç 

V .ırılen mobareboler e uş- ı k d ı Sızın bııraya salımen gel niz kuvvetleri Japon dezJı'z ka yerf' bomba at.mı•tır. E•lerde · t 1 manevra ar yapma ta n ar . . 11 

mlln aıır z"yıata ogra 1 nıış- K k ı k t ı 1 ışın iz dünya harbinde yeni bir 8 o'"lr adlı bir Jı6v fı lelerine kar~ı yeni mu ı affa. bir miktar hasar, siviller ara 
tır Bir çok köy vo kasaba. arşı arşıya ge en t a ıar 1 J J ~ 

.. · d . 1 atır dost ve duşmam seçmekte zor / safha açmıştır. Bu hal bay t•ıkı·ı edı./dı" kiyetler kazanmışlardır. Du§- smda da ölerıl.,r ve yaralanan 
dnşman an gerı a ınmı._,, · ll;i l i 

25 
Ron ksnnndl\ 20 düş- luk çekmektedirler. Muharebe Hi1ler içın karanlık bir mana man torpido ve taşıtları ağır u 'Van ır. Bir kaç bomba uça 

d .... ··ı u" tü var ~idd~tiyle olmakta ve her if .. dp, eder Buna Japon haşve Vılhetımıı Mat kazasının kayıplara uğratılmıştır. Henüz ğı Berlinin banliyösüoe ;\adar 
mau o9agı aşuru m ş r. )' °' . . - - . b . . l . d bo b l 
Bi1lim kaybımız 5 dir. ikı tarafta inatla çarpı~makta ki!i Tojoda big'\ne kalamaz Ku~uı~' ı Ye~eb:~~n, . ~oııs;~a : netılc'3 eltlıdd~ğılse~e keksakslı ne ge mşı~sed? kmda atlı mamıt-

, dırlar. Bu gıin ~ızia buraya gelişiniz ma ıa e rınıo ır eeıırı ere a tıce er a m ıgı muııa a tıı· tır. ım ıye a ar a man ma 
28 800 k~nuoda MoRko~-a ---- 'k ~ ı-k d 

1 
. k d . . rır adı ahında bir müstakil kör Bi ~· Amerikan deniz ahısı lumata göre 3 bomba uçatı 

O·ı·Arında 4: dttııman uça"'ı du- Uzakşarkta Dı tator il ev eterı u retınıo b . d hı· l,A _ b' d k . . . d- - -ı - t-" v 1§ • alıne ıatırılmeeı a ı tJe \'eıuı ır u• man uça r.remısını tor uşuru muş ur. 
·· ili .. tü nerec..e bnlunıırsa orada ez- · b 1 · · ... " -----------•0r muş r. . . . . leıınce ks uı edı mıe&ır. pillemiştir. Battığı tahmin etiil da 5000 tonluk bir duşman 

b . d mek azmınızı gösterır. Muhak- . . _ .. 
Barenk <leni•inde ır e- Bir ~ok Japon n k . . . Yugoslavyada mektedır. Rır hucum botumuz gemısı b:.ıtırmışt.ır. 

oilı altımı• iki dö,man taşıt T a • kaktırkı bızımle beraber harp 

gemİRİ torpillemişlerdir. tiye gemiıi batırıldı ederek onların topraklarına Mersin Belediye Rıyasetinden: 
Loodra, 27 (a.a.) - .Moa- harbi ııakletmek ve avrupa Mihalooiç kuuoetle-

kova huın&t bir tebliğinJe Myal~rn 27 
(a.a) - milletlerini hüriyetlerine kavuş • biit.r..n memleLete 

em Gineden Relen ha- . . rı ... " 
ıjonlıu denilmektedir: be 1 .. d k turmak ıçı:l öne atılacakaınız Şubat ekmek karneleri 

verilecektir 
r ere ıore uımarı mu ave . . . · hük d. / 

Alınanlar inatll\ mokaTe- meli devam etmektedir. Avust Sız muhakkaktırkı mıhYerm me ıyor ar 
met etmektedirler. Orduları- ralya hava ku•vetleri faaliyet- aJçak istibdadını ezeceksiniz. 

· d Bern 27 (e.e) - 1 - Şubat avı iciu eknıek kartlal'ı d ..... ıııız oennp batı ietikametın e lerine de•am etmişlerdir. Ja- l • b d Tagh .ıt guetesı rnııvor: • ., ~ egışe-
ıuav .ı ff&kiyetle Herlemelıcl.e· ponlarm Rago•da t.sash kuv· 1 ya a Yogosıavıarla ola n döQüole· cektır. 
ılirlt.}r. Ordnlarımız B rem- vetler bulundurdukları tahmin re çete herbı ~e harp edeolertı 2 - Nüzhetiye, Canıişerif, Osnıaniye, Hamidiye, 

J Şı·J l h h çolo demek 1enlıstır. • . . 
ziyle anılan 'ebre varmış ar- edilme tedir. et i ava ore- Baradab EUV\'OllOt' bır o rd u ~Jesudıye, ılısauıye, K iremillıaııe sakiııleri11e ev. 
ılır. Bn Ş"hrin Bioogor.>d ol- Japonlar saat 2 de Savoso kdtı a/u-,or tuı.iuao moıörlıi ve ıırblı vasııa· velce verilmi~ ekmek kart.ları ile 28- 1 - ~J42 tari. 
ıı;aeı ınnhtem~lJir. bombardıman etmiılerdir. Sa- ınrı oran bir oıd udaır. Sırbiet ırn lıinde belediyeye acileıı müracaat etmelidirler. 

lomon ve ll!smark takım ada· Kıthire 27 (ae) _ KaradsA ve Boennda mükavemet Riyoda 
8 mihver ticaretha

neai kapatıldı 
=-= 

Jarındarı birer tanesi Japonlar Bomburdımen qe avcı uçak· ed"u kuvvellerı komonıell~rle Belediye Beis V. 
tarafından işga P.dilmiştir. Sı- lerımız 26 aon klnuoda cephe- ılovenler ıa.k•ıre etmektedır er. Şefik Ergüudüz 
lomon takım adalarmdan Rivil de bt'Hüo gün faaliyeUerine de· Sırbıotaude Miba!o,ıo 80-100 bm ·R-- -~·· . 
ler çıkarılmışlardır. vem etmıılerdir. Düemsuın Age· kıoılık bıroorduf& l!uml ::ıol da "t- Mersin Belediye iyasetinden : 

L mektedır. rduoun mı ca roı ~e 
ondra 27 (a a) _ dctbra rolu ftzeriodeki motörlü 

1 
d H "atlsrla alo· · top arı ver ır. ıh 

R , o 27 (e.a) - Avustralya borubaı dımao taşıılarına muvaffsklrelli maki· 1 1 harp 
k fereo· ıt J • A •enl~r sırp ora ran r nıı 

Amerikalılar araeı ~o ayyare erı fUStralyanın şi- oelı tlıfeok &nnrruıları r e pınır '· t dı rla r ftıK ı kuHMlerı 
Kart ile ekmek tevzi yerleri 

amesı pren• etm.eh l' 
111oda Aılaa beyaon . . be· 'mal doğusunda ve bin kilomet lardır, Bır Qok l arı hasara oQ"ra· aucak rnnhdot ıthı erdo otur- 1 _ 'imdi .. ve kadar ekruek J· • I 
ıqılerinA daranım bır ~ı~o re ıızağmda feni Britarıya ada- &ılmıetır. Huö muharel elerinde msk tadtrlnr. B<>lgr t hariç hıço r • "i . .. - '. , .. .artı a mayanlar 
ra ınaı~ABİ k~bul edılmı&l~; iki tuoda y;ıtan üç dıışmRn gemi· üo dılıman lanare ı:ıı düeürüı· ıehırle ınulırıbere ve münakale Beledıye~·e ~~~us kagı_dı !.le ruuracaat el.nıelidirler. 

Poıls dun 6 al~~n . h"' . b mtletOr. A9oılarımız da bır kaQ mewcut d -~ııdır. Mıh!ilOVIQ kuo;- 2 - Ekmegın hauu1 "Ull kart ile almaca" "IA 
İl nl rarı lİCarelbaoeBIDI kapamıt dSJDe ' k?~llffi e200IŞ V0 UDlar- düemaD UQ8{tlDI lahrıbetmi~lır. te&lerioin muk89A!ll0 &1 01'İ JÜZÜo• edilecektir :, ~ ~) ) fi 
•e ttrak.ını el kormuetur. an ı lAlode yangınlar çıkar- A d b 1 de dn•ınao deo A ımaoyaoıu ham rı'ıadda • 

A k k ge a ranın eıma ın u" 3 'r · I · tı ·· · mıştır. r a ar aya dördüncü motörlü vosıtalarıoa teıırlı bQ• p sarı Olbtı . Yowosln:1adr.u Al• - eVZI yer erme r ~I vıyet kl:iOll dahil 0ldtığU Ak denizde 
Yine bir kaç ital

ynn gemiai batırıldı 

d f d k. B d d mHular e tt1dı ıst ıf.ıı da 3tmemel - l , ld ·d k k J k k . e a ır ı orneo a asm a Ja- cumıar rapıımıııır. . l<l C ~ı ece ve opon ar e me te\'ZI yerleri 
ponlara darbeler Yurulmu tur 2.t 26 .reoeai ooaklerıınız &ed ır•er. Almanı a ılı;ı Bu Rarıetfn ( k ·ı k. . o . 
S 

• ı h b ı - f . • ' • h~ m elmı91ordır. ar&Slr.d~ dR ITIÜ! skele durmue· tara Jl ld3Ja eSJ flfe 1Jf. fl\IJlU rrn,1et elmeveu furun un 8 ınan a er ere gore Lı- Trablue.rerba uco • . .. • 

da bl'r çok duQ .. D·"' "'llD burada bır duman per· ttH'. Bı llrnuıar ckrar h r haı·p ve tevzı yerler11ıe Ull v~ eknu1 k verilmiv cektir man -wman gemısı ue- . • • . 
yatmakta idi Bunlardan 83 desıle kendini saklatoak lBlt!IDle· sn"h~ 11 olacak olursa burada 4 - Ekmek karlları iyi muhafaza edilnıelidir. 

Kahire 21 (a a) _ • b t I h eede atılan bo balar hedoflerı- do~uşe hazır hır ordunun bulu· Z . d I . ld .... 
iti büyftk ;e dolu petrol tanesı ya a ırı m9ış •ey~ asa d- - ı·r oueu fe'71rn1Ade önemli olaca ktır. "ay; e eu er zayı O nguuu tesbit etmeden yenİ-

ra uğratılmıştır. nakhye ge- ne uemue 0 
• • • ala azlar 

aemlıi deoız altılarımız &aratın· . . h kk k h t l Sabıl borunca ilerleren bir SIJH nı • 
dıtıı muvaffakiretle hftcoma uQ· mısı mu a a a ırı mışhr. dftemao &aeı& kolu mıtrelröı İngiliz 5 - Güııiinde ekuıeğini almiiya11 ~rtesi günü 
.rıtmııtır. Her iki ıemini tı de ı·nıı"lı'z.Jran-Buı ateeıne totulm11etur. ikisini birden alamaz. 
batuıı ıa onedilmek&edir. Bu Kıelalar ve diQer bin!llarda T ayuar: leri 
ıemilerden blrlıioe öo diterioe raoıınlar oıkarılmıeıır. Döoman I ' fi - Furuulardau başka 50 yerde eknıek tevzi 
iti IHbel kardedllmiı 90 bun· Anlaıma•ı laadik uoakları Malıaya hücum elmir Batı Aorunava hü· yerleri açılmıştır. Ve hu yerlerin listeleri belediye 
lırdao birlıinde eiddetli infilAk J ·ıd • ,,-., } e ı 1 lerdlr. Bir bomoardıman &arra· CUm ettı./•r İ ~il Jevhalarına asılmıştır . 
l1idilmi1ıir. Bir bata kune&imiı re1i baraj a&eeini geoerek birkaQ .,.. 
de himaye olunda ıiden tlo nak- Tahran 27 (a.a) - b b t 1 ·d h t 7 - Lokantalardt.! venıek yiyenler kartlarının 
l i · · ha t · ı d ' om a ı mıı ana a aaar oma· ) •· 
ıra 1 mısıne ucum e mıı er ır. lrao parlamentoıa logiliı - mııur. Kaıeorıdao kalkan bir DL~ndra 27 ~·0 -k ti kopunlarım Lokantacıya kesLirecektir. Ve lokan-
Baolırdıo ikl11oe &ım iaabet Raı • fren detlelleri araıunda • un gece uaU une r>rı· _. • • 
tırdedılmiıtir. BiriıiDlD bauıaı rapılao aolaemayı &Hdik e&mir d61man uoıaı d69ftrlllmöetur. I mı& bati avropada iegal altında· lacıda ekmek aJdıgı fUJ'llU ıle fıeSJhllll görecek&Jr. 
ıör61m6ıl6r. Bir deoiı al&ımıı &ir. Aolaema meclisle 5 mubalıt Ba ~arekAUan 6 uoatımıı döo• kt .hedefle~e ~Gcıum etmielerdir. ıl Belediye Heis V. 
bir i&ılrıo aıbhıir• ıemiıioı 8 mllı&eotıtı karıı 80 reyi., ta• memııae de • pllo&umus kar&uI· 1 Bruaora uıerıade hıQ bir hau ,,, f'k. E .. .. 
aorpill•r••k bı&armıı&ır. bal edilmiıHr. muetar. h6oum:ı olmam\ftır. f Şe I rgunduz 

• 



28 - 2 inci Kanun - ı 9'2 Çarşamba - --...-----.---- YEN'I MKitSIN 

.-\ nk~ra Radvosuncla ., 

Bu giinkü ueşr iyat 
programı 

i l a n 
Tarsus Mal Müdürlüğüııclen 

No. Hadndo .Mevkii 

Carşa m ha 28-1 942 11 Do~UAo : :\1 o lla Ahmet 
Hatun : Tariki am 
Ku~ayı : Bedros arMHJ 

Güneyi : Tarik -·-. __ 

ht"~you 
7.80 Proğram vo m~mleket 

saat ayarı 

7.38 Müzik Hafif Parçalar 
12 (Pi.) 

civarı 

DogoMo : Arpacı mehmft 

k ıaı safiye Te möıterek havlu 
8.00 Müzik: Hafif Parçalar Batısı : Tariki am 

Pro~ramıo1n devamı (Pi.) Kozayı : l11tanbollo oğ;u hac• 

8 15 Evin Saati . ) Artin 
Giineyi : Baltayao ağbaba Hfl 

8.30 Müzik: ProQ'ramının remi Htık haneai 
145 Son Kısmı (Pi) . 1 18--...-~-·- ·- · · -- · ------·--

Dogaao : Kendirci Aıtor 
12.30 ProA'ram ve Memle- Hatııı : Sokak 

ket saat ayarı. Kozayı : Sahibi aentııt 
J 2.33 Müzik: Muh!elif Şarkı _ Gön eyi : Tarik -----· · ·-~--~· _ 

ve Tü,küler. 14 Degoım : Tarik 

12.,5 Ajans Haberleri. Hatı111 : A Rtoreo mibrao 
Kuzayı : Selim zahil sevcesi 

13.0o Mılzik: Muhtehf Şarkı Giineyi : Meryem 
~~~__..:;....._~~.:;_~~~~~----~ 

'fe Türkülerin Devamı J5 Doınııu : Yakub (Ef) 
13 80 Müzik: Karııık Pro~ llatısı : Sıtbihi &enet 

14.00 ram (Pi) Kozayı : TRrik 
Güneyi : Sahibi Menet 18 00 Pro1tram ve Memleket ___ .....;:;..... _________ _ 

16 Dogoıııo : Kalayçı 84'rkiR 
saat Ayarı, Batıın : Tarik 

18.03 Müıik: &dvo Dana Knzayı : .Evorekli Todo 

Orkeıtrası Güneyi : Kalaycı eerkiı 

18 26 Konuşma (Dış Poli- t 7 Dogoıo : Hıual6m zevoe1i 
tik Hadiseleri) Kiryakitte 

18.45 Radyo Çocuk kulübi Batıu : Hafız şnberi 
Koı.ayı : Tarik 

19.30 Memleket saat ayarı Gttoeyi : M.euinli Ahmet 

Mahawmeıı 
Miktarı Oinıi beddl 1'3pnnun 

Lirn Tarihi No. 
8, M.2 ArRll 5 

250 M2 10 K. t!IUIİ 330 41 

. ..-...--~--------- .. __ 
s1s M2 - 15 .fi~ylöl 388 108 

- · -------- - ·- -----------208 M2 ıo 114 

813 M2 15 T. evv4'13SS 51 

---280 .112 - 10 52 

- 11 

Sayfa : 2 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi Satmaf mı Koıisyonurıdın 
ı - .\skeri ilıLiyaç için aşağıda cins ve mik

tarları yazılı 14 kalem yaş sebze açık eksi:ıme 
ile ~atın alıuacakur. 

2 - Şarı.ııarne her giirı kom is) onu muzda gö
riilchil i r. 

a - isteklilerİH ~ Şubat 1fJ4 2 pazertesi ırünü :"} 

Söat 14 de yüzde 7 ,5 teıuiııau mu vak kate ıııak-
buziarile komisyona müracaatları ila11 olunur. 

Muhıımmoıı 
Oinıi Miktllfı Fi atı heueli 

Kilo Kuro~ l.ıira K. 
Pathcıuı 2000 13 :?60 00 
Ayşe fa ırnJya 3000 16 4.80 oo 
Barbnrıytt fasrıJys. 2500 18 450 ()() 
Ka.hak 2000 14 ~80 oo 
8o~"rı 4000 9 !!60 00 
P1t.tateı1 4000 11 440 00 
T'lze bak la. 2000 ı5 300 00 
SaJça 300 40 120 llO 
Taze h'lUIYll 1500 ~)') .... :rno 00 
Pı raila 1500 9 136 00 
Lalı ana 1500 (j 90 00 
Ispanak 1500 14 210 00 
Remiz otu 1000 5 50 00 
DomRtes 2000 1! 2 o 00 

28800 3785 00 

[93] ~4-·28-3-7 

i l a ıı 
Gülnar Asliye Hukuk Hakimliğinden 

M ııvak. 
tto ıııi nat 
Lira K. .............. _ 

~88 S7 

Gülnarın Do· ıoılr köründen eG'h Mehmet oQlu Ali Can ııı 
babaııı Dar ı cııc kö10ndeo Ofıfh Ali oaıu Mehmediu rirmi dt
kuz seua evvel Haçoelınok üzere mekk0ye giımie ta bir dehu 

'f8 Ajans Haberleri. 18 Do•aıo : Tarih · - - - - -----l506M-2 --:.-~- 61---·-- -

19.45 Serbest 10 Daki~a. Batın : Şıakir (Ef) 
Kozayı : Hafız tnberi 
Güneyi : - -

20 15 Radyo Gazete~i -- - -.-----
19.55 Mlzik: Fasıl Heyeti. 

45 af det eımernı e ve keud ı s l oden r irıoi dokuz aenedeoberi bal n 
alıoıımamıo oldoQuudan 1ıaip liQin e karar verilmeaiııi iiltemeeı 
iherine kanunu medeuıoi u 32 iuoi maddeai muoibiuce vilar@ı 

gazetesi o lan Yeni Meraiu Gazel6siode ıkı d e fa ilAu eıtir:lm ı -

. • 19 Dognıo : Tarık 
-- ------ ~-·-----· • sine karar vtmlmie\ir. 
816 M2 - 13 - - 4.6 GaipliQ'111e kanır v er ı l mesi i stt:m ıleıı şerh Mehmed ;u haı r ı 20 45 Müzik: Bir Halk Tür ffatıın : Hafı• şaberi 

küsü ö~reoiyoruz Haitanıo tür Kusayı : Giritli Sadık baba 
küsti Tini mm-nam Güneyi : Hamit (Et) -· -- --·---·-- -·--·------- . ..._......_ ___ _ 

vera ölümu ve nerede lıulouduQo hakkında ma lumatı bulonaı • 
!arın ilk illa lRrihiod&u iılbareo bir aene iQiode Giilnar mablı a 
mesiue bıldirmoleri ilılu olunur. '107) 1-2 

21.00 Ziraat Takvimi 20 Do1tnan : Tüten Süleyman 28'1 M.2 - 12 47 Mersı· n Noterıı·ğ~ırıden ·. 
' k K k Ş k Batısı : Ali Sait 

21.lO Müzı arı,ı ar 
1 Kuzayı : Hamparaum M13reinde namımı ı a eıran Muzaffer Toroaıo firmuı ıhıı -

ve Türküler. Güneyi : Hamit Te tluik . daki tıcari müessesem kapaıılank terki ticaret ve ıaıili muan • -
2l.30 Konu,ma (Posta Ku- I . . le 0r le di~ i h fl kkınde ıo-6-941 &arıhli lıeraııname ile Malirr, •· 

tusu) Hudut, miktar ve sair evsafı yukarıdat !azılı Tarsusun ~e ııt ıshak ıua- hı l cl ı rı l m ı e o l ııu meıkür mUPE!BA ~ t;Jİ ı d a r e IQl ll 10- 6-940 tar 1 

21.•5 Müzik. Opera parça- hallesinde nıilli en~lttka ait OD parça arsa hızalarmda gösterılen lllllhanımen ve 35~7 numa ralı vekAleturıme ııe keod ı sıni tev k ı ı er ı edıQ · ıı · 
Mersıode Caıı k ara Okulu soka$tıuda 33 numara lı e tde otun ı ı 

ları (Pl.) bedellerle mülkiyetleri peşin para ile satılmak Üzere 20-1-942 larihindeu Mebaıet Debbeğın eu ı ub &rln vekAletin menuu bir 191 kalman t-

22.30 Memleket :;aat ayarı iLibarfn onbeş gün müddetle açık artllrnıaya konulmuşıur. olduıtuııdan me ztıtlr ukAleltPD k--odiaıoi az.i! erled rQım in ihtı 1 1 

ve rectında bulunan mOeueaeye aıt demirhae eeyamı Meıalvrf' 
Ajans: Habe~leri. ve Borsa~a~ Talip olanların ih:lle günü olan 5-2-942 tarihine tesadüf eden perşenı Tüccardan Edib Bebuesa• ı re H mOeseeeere a it defetiri te t 1 -

22 45 Müzık: Dans müzı~ı be günü saat 14 de Tarsus Mal nıüdürlüğünde ıuüteşek.k.il satış lomisyo- c_Omle evra.~ ve m.Osteuıdalıda pı Ao~o ile b irlıkle Mt1nlo NOl t" -

(Pi). .. k esile birlikte müracaat etmeleri ilin olunur. lıQ' ı ne t e 9dıı su retıla hesap vermesioı talep ed er oldutumuu · lı· 
22 55 Yarınki proQrım ve nuna yuzde 7 ,5 a ç . . ' barı VA ihbar ırıı muıaısmmın ib&aruamemin bır Bu r eUoio Mf' I. 

23 00 k (~ l) 2a-28-3 l-4 sinde Qaokaıo Okulu eokıtk 33 do Mehmet DebbeQa lebliQ i nı 
• apa.,!!.!Ş· • 1 ve bir oftah111ınıu boıulO maltlmat zımnında Menrnde mftn ı ı:ı-

Oz. Go. O~ulu SatlO alma koıisyınu baıkınlığındın; 1 1 n eir Me910 gazeıesile ilAo eııirilmeıı l ni dilerim. 

T ırsuı Orıın 81111 ııfliDindın ; 
ı - Okulumuz ihtiyacı için aşağıda eiııs ve 

nıiktarı yazılı yiyecek ıuaJdesi açık ekıihn1c ile 
satın ahnneakhr. 

2 ~ isteklilerin 9 2-942 günü okul bina~ındaki 
satın alma konıisyonunda hizalıırında gösterilen 
saatlerde hazır bulunnıaları ( muvakkat teminat 
ınakbuzları ile beraber) ilan oluraur. 

· 3 - Şartnanıeler her gün levazını nıüdürlli

ğünde görülebilir. 

Moh. vahit fiatı 
M.S DS Oinıi Lira K. 

257 000 Çam 4 90 

ı _ içel vilAyetinin Tarsus kazası dahilinde 
Ak.taşhburun devlet ornıarı11ıdan 25 7 metre mikap 
kerestdik çam ağacı satışa çıkarıinu~tır. 

2- Çanı eşçarının Beher metre nıika\p gayri 
nıanıulüuün muhammen bedeli 490 kuruştur. 

a Şarlnamtt ve mukavelenam~ proj~leri11i 
görmek istiyenlerin mttrsin çevirg~ miidürliiğüue 
Tarsus orman bölge şefliğine ve Ankarada orman 

Oinei Kiloeo 
Muhammen 

bed~li ilk teminat 
Lira 

Saat umunı naüdiirlüğüne miiraeaat elrıwleri 

Koyan eti 
Sıgır eti 
Süt ( iuek) 

(88] 

10000 
1000 

10000 

,800 
200 

1600 

i 1 1 1 

360 
16 

120 
22 -25-28-SO 

TOrkiyı limür Satıı ıı T ıızi mDıııııııi 
Mısin $ubııiıdın : 

4 - Satış 5-2-942 perşembe gürıii saat 14 d~ 
lO Tarsus orman bölge şefliğinde yapılacaklır. 
lO 5 - Salış umumi olup açık artırıua usulile )' cı-
11 

pılacaltır. 
6- MuvaLkal teminatı 95 liradır. 
7 - Taliplerin şartnamede yazılı vesaiki getir~ 

meleri IAzımdır. (97) 24 28 3 I-4 

Ucuz Pirinç Satıhyor 
Mersinde Bozkurt caddesinde içpak fabrika-

lsta~yon anbarı yanında bulunan depomuz- sında işçiler Bakkaliyesi sahibi ~elami Erlenı nıa
daki büromuzu bu kerre Azak zadeler han ikinci ğazasında perakende pirinç kilosu 36 kuruşa 
katla ı ve 3 uunıaralara nakil ettiğimizi ve ha- sauhnakıadır. Arzu edenle~in kaplariyle birlikte 
denıa loptan ve perakende kömür satış işlerini mezkör· nıağazaya müracaat ederek ihtiyaçlarını 
yeni büronıuzda göreceğimizi sayın nıüşterileri-f temin etmeleri iiAn olunur. 
nııze arz ederiz. [79] 7-7 (100) . 3-4 

Maninde bulunall Muzaffer Toroaıundan gP.tirıi en te t.1 .. ı. 
met Debbak te Yeni Meuin gaıeteeiı::ı: lijblili ielt>rıilen bu ı lı· 
tarnamenin talebi vrçhı l fl Moha&aplarınıt teblıQe gönderildi. Bu ı 
daırede eaklRndı biri keııdıne mueaddak olıırak ver ıldi. Bin do-
ku& rih kırk iki 88DHİ İ .. İUCİ kAouo arının Yırmi Altıncı P a

Mersı o Noteri zarteRi gOnG. 26-1-1942 
(110) H. Bııman 

1998-1939 den rılıoda Menin O:ıa okulond ıı alôıQ ı m 

eabademameri kaueıı ıa1i ellim. Yenisini alacaQırııdan etıel
kinin bllkmO kalmadıQ'ırıı ilin ederim. 

Mersin Kiremiıbaoesinde Yt> tıl caddHe 
20 numaralı evde oturan 

Bedi Erdoto 

DEVA Kaşeleri 
Baş, Diş, Grip, Nezle, 

Romatizma 
VE SOGUK ALGINLJ(;JNI . 

DERHAL KESER 

DEVA KAŞELERINi 
Her Eczanede Ara)'ınız 

(620) 70 -90 

Yeni ilenin Jılatbaaamda Buılmı4tır,. 


