
Ottan, 1 l (a a .J _ Kanada b uğda
yı yüklü iki İneç vapuru yakıDda Yu
nanhhna hareket edecektir. 

1'a.~b · 're C,moın r.:eırfyat 

KOdfl r C 

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 

CuınHrtesi 
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Fransanı n işgali ~ 

2 inci t~er in 
1942 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Yıh 1 Sayı 
15 4:156 

~--~-~-~~~~ 

• • 
ısvıçre 

. . -- - i 
için mahzurlara golaçtı 

Gazetele~; isviçr-:nin mühim ihtiyatlara 
malık oldugunu bildiriyorlar 

F r.on•rı • lsviçre arasındaki münrıluıldt kesildi 
'ıs (a.a) - La 'l'ri-1 kırnı akıtmıştı~ . 

Baro, · 1 'I hirler ~I cnaııı muhtemeldir. 
11 gazetesı eerhe t Peten ,, ıbver devletler· 

hiın Jıoza ieuttliııi hnlıiR ın e v karşı ı>rotoııtoyu lıaklı ol· ınke Uyanık bıılttımaklı~ltnız la-
l\ 8,. ın ~ aı a zı i 

llr" .1r ıi nıl t şn 1 ı \ apn ı ştı r Ha:r.ılHrı h , mt ır 
F fi µro- Harp 1ıniır" içiu mıdı-ı a 11': l ı o r l ı sıı l a r taraf 

) '" ııı ı?ıl.\r m u tareke ~ rt · plat) ik 1 , ııııtaıı 1 zurlarn 'ol ıu;ınıştır. 
J!'rıt. 11 

d.. 
1

k
1

t ~1 alr a K yapılıuı~tır, f Fedo~ •• 1 ıuakaıularıu ba-sad•katle riayet ettik- .. mu e •~e er de b d . . . 
11\rı.n•. b,.ı.Jı olarak ileri Riir- h deıtil·ı · l on a lutk ı B•retli lıMeketlen Rayeıunde 

.... eı uır er l ··b· ' h · ı lerılll n · 1 . ııviçre mn un 1 tıy&t ara 
ığcır 11vıçre . 

« G eıı er s 1 Oran <l » ta ı k 1 arı ç.a m n r 1 n ta rJ al ıı_r_d_a_n_~_eç_0_r_k_e.ıı ________ _ 

------B. -lavlll Bitlerle d\.i)er. .. Snr·ıyelle ı 1 • d . g&zetelerı- malik hnlunmaktadır. .. o ı ugn e ışgal<l~n hab d 1 ,Fraııs l se erek: Bern, 13 (ıl.a .)- Franııa-.• ı,.dagaskarda da m uha- «Harp b d 1 
' bı ,,. . . .. ll nt arımıza gel. \dan hviçroye giden möna. gı et'.ni' v., birçok Frausıa mış tır H kft . 
~- __ 

0 metın &Hkeri ted kal&t va~ntaı-1 kesilmiştir. 

Aıniral Darlan 1 Serbest F ransanın işgali devam ediyor. 
ilkokullar sulh şartlarını 
Himaye 

fransız . , 
filolarmın ita/yanlar Kan şeh-i 

Heyeti!fe görüşmüş 

ş;,,.ali Afrikaya • • d • l ff •1 J 

getiri/nıesiniiatedi ırını e ışga e l er 
Lorıdra, l8 (ı.:a )-Oe~airl Alman uçaksavarları Cenubi 

de bnlooan Amıral Darlan 

radyoda Fr~DRIZ f.ilo koman- Fransada hava meydan-
d ları:ı& hır teblıgde 'bulnn-

,:,:~ •• tilo knmaııdanlarııuıı lanna yerleşti 
dQıanmayı Şımali Afrikaya 
getirmelerini i temiştir. 

Roma, 13 ( \,a .)- SerbeHt 

FranMayı Amerikan ve l11gi· 
Alman liz höcoml"rından knrtllrmak 

akları iiz~re i~gal harekatı devam 
UÇ edıyor. B,şlanl{tQ halinde hn· 

Reı müttefik vapuru 1 h~naıı hu barakM bakkın~ll 
batırmıı h~ rş 11y siiylemek ılogru dı·gıl· 

Berlio. 13 (a.a.)- Ha va filo 
larımıı Şimali Afrikada ib,.aç 
hareketiode bulanan düşman 

emilerine şiddetle hücam et
~işler ve ağır kayıplar verdir
uıişlerdir. 

52 bio ton tutarında beş va· 
par batırılaaıt ve dört vapur da 
tıaıar• ağratalmıştır. Bir lcrova· 
ıörle diğer bir harp gemiıinede 
i•abetler kaydedilmittlr. 

1 dır. 
RomR, 13 (a.a.) - YahıHırı 

gazetecilerin hngürıkii tc Jılan 

tı.;ında Ratlbiyet ~stıihi hir 
zat ~null\rı t!Öylemiştir: 

Mihver devletleri kıtaları 

Frnıısayı ele geçirml'k içi:-ı 

deA"il, Mlf llt-jik r ok taları e:ılJa 

hulundnrru1'k için ı-ıerbeıı.t 

Fraıısayı i'gal etnıektedir. 

"Doğan Sigorta 
Şirketi,, 

B~rlin 13 (a.•.)- Alm:rn 
uçaklilavıH bataryaları Cenubi 

Franıad" b1vs meydarılarrna 
yerle~miş Rt.ratejik noktaları 
ede almıştır. Bugüne kadar 
yapı ll\n il~rteyi~lerde hiçbir 
hadise olmamıştır. 

Romll, 13 (a.s.) - ltslyan 
kuvvet !eri Kan ş 'hrini de iş
gıd etmı,lerılir. 

30 bin İtalyan 
esiri 

Kahireye getirildi 

Bunlann arasm~a 9 ~a 
Gen6ral var 

1 
Kahire, 13 (a.a.)-Şimdi-j 

ye kadar 30 hin İtalyan eıu-
' ri buraya getirilıni,tir. Bun 1 

ların içinıle 9 da genf}ral 
vardır. 1 Şehrimizde yakında bir 

acentel(k açıyor. ·Müttefik kuvvetler 

Yapllan yardım 
5000 lirayı buldu 

ilkokullarama.ıda bulunan 
fakir ve muavenete muhtaç 
yavrularımıza yapılan teberrü 
ler Himaye heyeti tarafından 

kabul edilmektedir. 
Şimdiye kadar yapılan 

yardım yekunu betbin liraya 
yakla,mıştır. 

Bahtsız bir tali eıeri ola• 
rak yokıuzluk içerisinde oka 
mak ve yaran için yurda fay
dah olmak için çalışan yavru
lara yardım yapan çok yük· 
ıek kalpli yurddaşlardan bir 
inamın.an adla.,ını •e yardım 

yaptıkları parayı yazıyoruz: 

Lira 
Nazım Miıkavi 500 
Mehmed Akil ve Ahmet 
Ramazan ticarethanesi 500 
Şatolar müeıaesesi 3oo 
Muıtafa Gandur 200 

Jozef Katoni ve şürekası 200 

Fahri Gürani ve mabduaa· 
ları 

Keresteci Eniı Turhan 
Ali Ergir ..-e şürekiaı 
Mebmed Canlı . 

160 
150 
ıno 
ıoo 

ıco Bilmen 
Necati Hancı oğulları lGO 

Necati Hancı ve Sahip 

ıoo Fuad Barbur 
15 

Mehmed Oncık 75 
Mahmut Rumani 50 
İbrahim Deniş Akı 

50 
Yunuı Yönel 50 
Necati Kınacı 50 
Fahri U1gurmen . 
Balaaeddln J(öıberı ~~ 
Sait Çifçi 

50 Hilmi Çelik 
50 

Riza Safa 50 
Cemal Alp 

Buna göre Fransız impara
torluğu tanınacak 
3 (R G ) _ Fransa· tükten sonra 'u ıulh şartlarıaı 

Ankara, 1 ' · b b ti · t' 
i 1 kuvvetle- era er ge rmış ır; 

nın Alman ye ta yao d 
1. e eyam 1 - Franu Alaaa Lore• l'İ tarafıodan işga ın 

· hariç 1939 hudutlarını elde ede. ed .ılmesi bütfto düayayi üzerın 
. • hadise ol· cektir. 

de toplayan sıyası 2 - f ransa, hnparatorluğu 
makta devam ediyor. muhafaza edecektir. Almanlar 

f'kl buoua bir zafiyet F d 
Mütte ı • er ranııız onanmaaile işbirliti 

ifade ettiğini ıöylüyorlar. Mih· yaparak Fransanın Afrikadaki 

il . e bu franıaoın men· toııraklarına istirdad edecektir. vere er 11 ' • • J 
faatlerini muhafaza ıçın alınan 3 - talya Franaadan iste· 
bir tedbirdir; di1orlar. ınckte olduğu topraklardan •az 

Bulgar radyosunan bu ıabah geçecektir. 
bildirditine göre Mareşal Peten Frannz balkının bu ıulh 
bükümeti Vişide kalacak, ayni şartlarını kabul edeceği muhte 
ıiyaaeti takip edecektir.. mel görülmemektedir, 

Oeyli Meyil gazetesı; N~v- Mare,al Peten iıe bu fartla-
yorktan gelen bir hab

1
ere !°_re rbı 

1
kabulk edtmekte mütereddit 

Münibte Lava) Hitler e goruş• u anma ta ı~ _ 

---
· Fransız filosu 

T ulonu terkedecek olursa 

Alman topçuları baraj 
ateşi açacaklar 
~-...-·--------------

Ankara, 13 (R,G.)-Fransn etmiş oldukları bildirilmektedir. 
filosunun durumu dıkkat ve ala Almaalar Franıız filoıunuo 
kaya çekmektedir. herhangi şüpheli bir barekdine 

Gerek Amiral Darlan ve ma 1 1 k · 1 
n ° ma ıç n tedbirler almıt 

gerekse Amerika filolara kuman lardır. Bunun için hava 1'an•et· 
danı mesajlar ıöndererek filola· leri hazırlanmış ve topçular mev 
rı çağırmaktadırlar. 

Bir rivayete göre FraD1ız zl almışlardır. Böyle bir hareket 
donanrııuının subaylarınıD teca· göriilüı- görülıneı. Alman topça· 
vüz her hangi taraftan gelirae lata Fransa filosuna baraj atetl 
relıin fıloyu muhafazaya yemin l •ç•caklardır. 

Meınnnniyetle baher aldı Bu ıua<la şehrimizin muhtelif 
·· yordumuzu11 höyük ınüet1to1eııe sahiplerile de 

~ı ınıza gore . . . .. 
muhtelif şehirlerinde Sıgorts- goroşmttler yapılmıştır. 

hk bakımınclan çok faydalı 1 Dogan Sigorta Anonim 

Tobruğu ve 1 

Bardiyayı 
işgal ettiler 

Z k iya Güran ve karde,i 50 
e er SO 

~:~1~:~epo!~~;:: oğullara so 
1 ISoJlum, Hayfaya geçitlerinde 

lnki,af Şirketi 50 . 

1 

Şiddetlı çarpışmalar 

8. Muvaffak Uygur 

Reisliği vilô:yetce 
taadih edildi 

~;J 6 r gören ve bu sabada ye-

1 

Şirketiııin şebrimizd~ Yaogrn 

1ıilikler yapan ..-e Türk C)H>ODk Nakliyat, Hayat, Kaza ve 

!arının serınayeMile wşekkül .Mali uı6!rnliyet ~ibi aigort". 

. ı Do&ao Siı!orta oıhgın hiJU.mnm branşları etmış o au c Pı • • • 

ı;:ı · k t ... t"hrı·mizde hır aoen- iizermde faalıyette holona._-.ır e ,, "' ' . . . 
talık ibdaınua karar •ermiştır · ca~ı ve bilbaıı11a uakhye ıu 

B b t eto .. dlerde bu- gortalarında, büyük vapur· 
il uaus a .. lk r 
k .. ·rket umnın lardan başka, motor, ye en ı 

lunwa uıere şı . ·ı jile vaki MJvkiyat Migorta)arı 
möfetıi,i ~: Sa_brı ~orıır lık~ ile de iştigal edileoegini cg-
teknik mu,a•ırlerı evve •ı . 

ün 11ebrimize gelmif •e in· rendık. . . 
g " 1 ı dır Movaffar.kiyetler dılerı•. celemelerde bu unmuş ar • 

Kalıire, 13 (a.a.)- N e're 

dileu lıusuııi hir tebligde Tob 

ro~un bo ubab döıştögü bil
diriliyor. 

Amerikan orduau 
7,5 milyonu 

bulacCJk 

Böylelikle müttefik kov- Vaşiugtou, IS (a.a) 

v~thtr 9 gönde 3000 mil me- Amerikan ordoMuonn mevco-

ıtafe katetmit oluyorlar. do iiuömiizdeki sene i9inıle 
Kahire 13 (a.a )- Mötte- . 

· ' . d · yedihnnok mılyonu bulacak. tık knv..-etlerı tarafın an :.s 

· t J·1d·r.· tır. Bu r"kam arza edilen Bardıyanın zap e ı ı 15ı re&-
men bildirilıaıüıtir. rakamdır . 

oluyor 

Berhn 13 (a a .)- Ku•vet Tarıoıns Belediye riyueti-

leri miz Sellum ve Halfaya ne ittıf~kla ~eçilditini n·vel

ge9it !erinde ~avaşıyor. 06 yazmış oldu~umoz B. 

Alman ordasn, İtalyanlar .M. uvaf'fak Uygnrun riyaseti 

la yanyana harp etmekteJir. vilayet makamrnca taadik 

İngilizler Mıbv-,r kuvvetleri- edilmiş •ekeyfiye\ mahalline 

!lİ çevirmeye çalışını~larNa dal bildirilwi1t.ir, 

b a rıa nı lJ vaffa k olH na.m ı~la r Tekrar Hıbrık eder ve 

dır. başarılu 

erin 

-'"ayı 
35~ -
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14 - 2 inci Teşrin - 1942 f.umarte~i YENi MERSiN 

Jle 

7 'Radyo ilan Mersin ve Ha valisi .-- YAZA-N:--

K urtuluş Emin Aslan 
KARAKAŞ 

.~ı/ı _______ s __ a_v_a_~-l--=-------·ıı_k_mü-ca-dc-ıe_d~_M_c_rsi_n_1 ve havalisi fedai müfrc 

hatıraları ~:J:r~l~D: Um grub 

Türkire Radyosu 

ANKARA Radroso 

Cumartesi - 14.t t.19(2 
7.30 Pogram u memleke tsut 

lçel Tapu Sicil ~lu
hafızlığmdau: 

Köyü Cinsi Dönümü 
Ça •uşlu Tarla 35 

Hujndu: Şarkan bo1o~lan 

ta 
ba 
hın 

ı t 
ket 

3 

lır. 

-
1 

-21-

E ki mebuslardan lıAlen Silifke Belediye reiı::i Sami beyden
de şu mektubu almı~tım: 

Silifke: 2 Şuhal 33!i 

Mağarada Emin Aslan beyefendıye, 

Muhterem beyimi. 
Şimdi Binbaşı E'll in bey efendiden aldığım mektupta derhal 

Silifke merkez teşkilatının ikınalile Ahtln hududu ile Kızkale i 
mıntakalarınm tahtı tıırassuttn hulundurulması tmir buyuruluyor. 

Bu mesele hakkında üç ayd11nh .. ri \'Ukuhulan mesaim neti· 
ne. inde bnraca filiyata g eçebilme k az çok bir kuvvete istinnd 
etmek zaruri bulunduğu kanaalı lrnsıl olmuştur. Bimıenale~ h 
Hafız Emin efendi biraderimizin de aızettikleri vechile lıeheme· 

hal bu mesatl hakkında mOşaaerede bulunmak nzere ya zatıAli

lerinin teşrif buyurması veyahut bir mevkii nıtlll\ktıt tayinile 
bizim gelmekliğimiz kanaatindeyim. Mers inden hugUn gelen Ova
cıklı Vehbi efendi, Gülnarlı Yusuf ZıyH efendi ile 'Taşucundan 

Halvacı ztıde .Mustaf8 efendilerin ifttdatına nazara n }'rıınsızların 
Mersine külliyetli asker ihraç etm{ kte oldukları ve Jki vHpurun· 
da asker dolu olarak linrnncht intizarda huluncluğu anlaşılmakta· 
dır. Bu zevatın mevsukulkelaın zevat olmasına nazaran bu ifade· 
lerini nazarı dikkate alınttk ]cabeder. Her torın ihtimale karşı 
zatıAlilerine iltıhak edPhilın ek i~·in akrabamdan Uç ihtiyat zabiti 
ile güvendiğim bir arkadaşım için dOrt adet \iman mavzerile 
mikdarı kafi cephanenin surati mOmkOne ile be ndenize gönderil 
mesini son derece rica ederim. Bombacılıkttı da müınaresemiz 

bulunduğundım herhangi cin len varsa mikdarı kafi de bomba 
gönderilirse hertrnngi bir trnreket kMşısında Hlka~ t kalmamak 
için nıUsellah hulunmaklığımız pek tabii bir harekettir. Bakı 

lhtiraınatıının kabulile lstirhamatımın i. 'ttfını rica eder elleriniz· 
den sıkarak muvaffakiyetler temenni eylerim lıeyim . 

Silifke Heyeti Merkeziye azasından 
Ali Hıza efendi zade 

M'EHMED SAMl 
-SONU VAR-

izm·rde 
Altı fabrikada pekmez 

imaline başlandı 
Bu fabrikalara lstanbuldan ve tafradan 

mühim pekmez aipari·ş ler i 
gelmeğe başladı 

a~arı oğlu Osmr{D tarlası şirualen 
7 32 Vucadumuıu oalııtıralJm Hallaç o~lu ile kuyumcu Yor 
7.40 Ajan& Haberleri kinin o~ulları tarlası garben 
8.30 Müzik: Senfocikp ro11ram kez:ı cenuben nalbandın evlAt 

(Pi) hrı tarlası 
13.30 Program u Memleket ıaat Mersin Ç'.ivnşlu köyı1nde 

&rarı kayıtlı Mersinin Nusratıye M. 
13.33 Mür.ık: Türkçe plAkier de vaki ve yuk&rıda hudut ve 
13.45 Ajans Haberleri . vasıfları yazılı ve 8 Teşrin~ani 
14 00 Müzık: R•vn~etıcumhur 339 'h 3 "'. I 

ı tarı ve .ı.-.o. u tapu 
bandosu (Şrr: fhean Küu 1 d. "b" 35 d .. _ 

1 
sene ı mucı ıııce onum 

çed La "lanın üç hissede bir hissesi 
14.30 Ankara Sonbahar et ko· ' teferrugan biradari Hasa:ı ve 

euler.nın ıahminleri il Mustafa ve bir'3r hissesine ip-
JS.00 Program ve Memleket kaen Halil Şıbrn zevc~si Zey 

Saat Ararı 1 rıep va oğlu Mustafa namlı.;-
18.03 Müıik 1 Radro . d~tıB oı~ı rmd1 k.ıyıtlı olup. bu tarlanıo 

keetraeı - ee9ılmıe eskı tapu kaydı Mersın hükômet 
teolı(olar programı. (Şef:. binası y.ndığıoda muhıerik ol 
Nıhad Eseogio) masına binaen bu hususta 

18.45 R ıdro çocuk kulübü kaydının teşkili 'e hukuki va 
19.30 Memleket saAt ayarı te ı · ~t· t tk"k t b"t d"l k 

l zıy"' ı e ı ve es ı e ı me 
ajans haberleri. üzere mahılline 28.11 942 ta 

19.45 Serbest 10 dakika . 1 rihine rastlayan cumartesi gü 
19.55 Müzik: Nıhaveot rnan-, nü m~mur görıderileceginden 

mıodao şukılıir . . . bu yerde bır lı:ıkkı tasarrufu 
21 00 Konuema (Keodıuıııı ıa- 1 olanların evrakı müsbitelerile 

uırRlım) '!birlikte Tapu Ricil muh•dıılı· 
21.15 Müıik: D oleıioi iKtekleri lt l l ·d k 

f'Jınıı veya ıu gı ece memura 
21.45 Konuıma ( me&lelcler ko· müracaatlara ilAn olunur. 

nueuror) ( 14'l7) 
22.00 Müzik: Radro Hloıı or-

kestraaı (Şef Necip Aekın 

22.30 Memleket ı-aet ararı 

ajan& haberle;i borsalar 

22 50 Yarınki Program ta 
kapanıe. 

---------------------
ilan 

~tersin Asliye Hukuk 
mahkemesinden: 

• İskeaderun tüecarlarınd~n 
Yeni neşrıyat Ahmet Çopur ve Ihsan Akş~

hirli Tekili cıvukat Sıfettin 
Tıususln Şair EniR Alp Tokerin Meninde Yoğurt pa

aytacın «Seyahat Teraneleri» 1..armda Kayserli Recep Üstün 
dh e ki tarz ·~ ii~lftpta yazıl dağ aleyhine açtıkları alacak 

. . k davasmm yapılan duruıma-
ıoış manzum har eBerı 91 • d • 

sın a. 
lzmir - Şeker fıkdıuıı Mesela hir fnbrik, lıüıuıhul- mıştır. . . M. aleyh Recep Ü~tünda-

ile haşlı,;an pek rnez ıuısy_ii \.ııuı sipılfişleri anoı.k iki ayda Şon, latif manzomlerı ıh- tın mahalli ikametgılhı ve 
faaliyMi son giirıl(.'rdo ~17.I rn- yerine getiıehilecek kııuar tiva eden hu eseri edebiyat azimeti me~hul oldugundan 
mı,tır. lzmirde, h~ş altı 1ab fazl taleple kar,ılaşmıştır. meraklılarına taniye ederiz. davetiyenin gazete ile ilanına 
rika p~kmez imal etınekte- J Bn faaliyetın ni~an ııiba- l1'iyatı 40 kura,tar. mahkemec~ karar verilm'ş ol· 
dia·. yetirrn kaclar gittikçe aıtarı Satı~ yeri: Tarst.s Ş3dır- du~undan ve duruşmanın bı-

ı 

Ôğreıııldiginogi;ıe, hu falJıiıir hızla de,;am tıdecogı aıı- vaıılı han yanında Elbi~eci rakıldı~ı 3·12 942 günü mah 
riknlar, htırnhuldıuı ge11iş ; ı1tşılınaktadır. htanholdan TıirkiBtar;l: Abdollah AkM kemeye ya kendisi •eyahut 
mikyıt8ta ~iparışJ11r Rlm1şlar· lı'lş\:ı:ı;ı civar vilayet Te kaza- bir vekili kanuni göodrmesi 
dır. Bir firmaya ait r fir:e Jard~n el Riparişler alınmış- _m_a_ğ_ıt_.ııı._~_ı_. -------- aksi takdirde m'lh~emenin gı-
y g fabrikası pekmtız; ımrıl\- 1 tır . Bu yıl ılabili öıüm iKtib Z . h yabındı gôrülecegi lüzumu 
yiirıe talı i3 edilmiştir ve kıil lıl.kiuiıı 1 u ebeple fa:ı:la ola· ayı mü Ür illo olunur. (1406) 

Jiyetli mikd r Ja pekmez iı;ıtib cağı ileri sürülınokte ve aza- Köyümüzün muhtarlık res -----------
sal otıuege haşlamı~tır . mi 10 bin ton tahmin a liltrn mı mührünü kazaen zayi el-

Daba baz;ı fırmalara ait memleket İ14tilılikinin 15 Liıı Doktor 
Hayri Ozban 

tim. Yeni~ini y1ptıracağımdnı 
fabrikal:nııı pekmez R!\rıayıı- toıın ıla e;e9tıoegi iddia olnn-

evvelki ·miihrün hükmü kalce 9al11ş~csgı 11öylerımokiedır. 1n'.\ktadır . 

Memur kartları 
Ticaret Vekaletinden 

vilayetlere gönderiliyor 
Ticaret VeUleti. rr f n m- mevcutıur 

lara mahsus sicil kartlarım 1 Ayrıca ıki[)cİ s1 yfasında 
hazırlf mı~tır. Bu hı tlar vilA-, ~imleı ı hes!emfye mr~buı ol-
yetlere göııdeıilmektedır. ouğn da kavdedıle~ektır. 

Bu kartların birinci sayfa Tır.aret VeHıleıı, . memur-
smda memurun adı, sicil va laıa 1apılacak ıevzıaıta bu 
ziyeti. foto~raf bultırıac:ıkıır. hıtlaım iızerirıde sicil r1urna 
Bu kar ılerın içinde birrlrn 75 ralanna ııöre bir sıralama 
n umaret ya kadar ya11lı fişler teıtip edecektir. Tevziat yapıl-

madığım il~n ederim. 

( 1408) 

8ilifke Yenisu köyü 
Muhtarı Dur Hasan 

Kocabaı 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
sineması ittisaliodeki mua· 
yenehırnesinde hastalarını 

eskisi gibi kabule başlamış
dıgı za mao hu numaralar ga tır. 
ıetelerle ilO.n edilecek. Memur ı . 
ilAn edilen Terlere müracaat -------------
ederek kendin~ ,eriten madde Satılık evleı-
,; alacaktır. 

VekAl(t il~n ettiği zaman- Mahmudiye mahalJesinde 
da ı den 25 e kadar numara 33 ve 12 numarala eller sa
la rdan hangi numaralarla ne- tılıktır. 
ler alaca~mı da i'aıet edecek- Uray caddesinde baklavacı 
ıir . Salim Darçinöz'e müracaat 

Kartta tahı-ifat yapanlar edilmeAi. 
şiddetle c ... 1.d landırılacaktır. (1385) ö-JO 

Sayfa ; 2 

ÜLGEN ltrıgatı ve 
Kolonya deposu 

Hükumet caddesi No. 24 

ÜLGEN kolonyaları hakiki ve tıbbi çiçeklerle imal 
ve taktır edildiğinden kokuları gayet kuvvetli aabit 
olmakla beraber. 

Kokusu latif ve haftalarca çıkmaz 
A tk.erızon forruiilii Jimoıı kolonyaları, Ful 

Fujer, Şipr, Sevbeui, ~~bboy, Zan1bak, 
Yaseıuin, Meuekşe, Çam, La vant, Origan 

f forami, Pompeya, ley la~, 8eş~içe~, Altın ~anılası 
Dalya, Parisgeceleri, Hanımeli, Oivinya, . ilk~ahar, 
unutma~eni, ftgvdor vesaire iste~iğiniz bütnn ko~ulan 
Ancak ÜLGEN kolonya deposunda 
buluraunuz. 

OLGEN h~rk~sin teveccfıhünti kazanmış yegAne 
It"ıycıt deposudur. Oıgeni daiı:.1a arayınız çünkü Ülgen 
sizi daima memnun eder ve aldatmaz. 

Dikkat: Ülgen Ülgen Ülgen ________________________________ .__ ----
i 1 a n 

Zayi makbuz 
~lersiu idhalat giirnriiğiirıderı almış olduğu

nıuz 575 lira 76 kuruşluk ve 95579 sayılı ve 
1257 vezne defleri sırasıuda kayıth vezne nıak-

• 
buzunu zayi ettik. Yenisini alacağımızdan eskisi-
nin hükmü kalmadığını ilau ederiz. 

{1409) 

MerRin Yeni Sebat, Dahili nakliyat 
ve TeoimeYi 

Z~keriya ve Melımed Ergen') 

Memleket Hastanesi dahiliye rnütahassısı 

Dr. Hasan Tahsin Soylu 
Bu kere ssi:eri hiımetinden terhis olanarak •slt 

vazifesi başına di)nmö~ oJdoğnrıdao muhterem hasta

larını Hastane Cl\ddeı\indeki e11ki evinde kabul ve 
teda~iye Laşlamıştır. 

i a n 
Emniyet Miidiirlüğünden; 
Kumaşı Emniyet Miidlirliiğiiue dikiş ve di

ğer masraflar terziye ait bekçi kıyafeti nizamna
mesine uygun olmak üzere 4 7 bekçi bir bekçi
b~şıdan ibaret şapka, tozluk dahil 48 tak im el
bise ve hır kaputun artırma eksiltme suretile 
nıünak:ısaya kou ulaeağmdaıı talip olau ter·zileriıı 
ı 6-11-942 pazartesi giiııii saat 15 Eınuiyet ınü
dürliiğü biuasırada hazır bulurıruaları ilaıı olu· 
nur. (1402) 2-4 

Ademi iktidar ve Be/gevşekliğine 

KARŞI 

FORTOBIN 
Reçete ile satılır. Her eczanede bulunur 

S. ve 1. Muavent"I Vf 1'~leıi in rulıutmı haiıdir. 

Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 
Adana Yatcaıni civarı No. 14 - Eski Selinlk Bank•ıı 

(1167) Poıta Kutasu 105 

Doğ Mersin Acenteliği pek yakında açıhyor 
im Sirlc~ti ~ eoı Ateuin atbaaıunaa 8aa1lm14tır 


